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ZITTING GEMEENTERAAD  
VAN DONDERDAG 28 MEI 2020 

Digitale zitting 
 
De gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 28 mei 2020 om 19:30uur digitaal 
bijeengekomen. 
 
Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 
Ellen Goes, schepenen 
Ann Pattyn, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, 
Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De 
Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, 
Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, 
Wouter Vlaemynck, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Haesaert, raadslid 
Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De gemeenteraad gaat over tot de agenda. 

 
 
OPENBAAR 
 

 
TOEVOEGING PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID – BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikels 20 en 23 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Aanleiding 
- vraag om het agendapunt ‘Secretariaat - Gemeentelijke holding NV in vereffening - Algemene 

vergadering van 24 juni 2020 - aanduiden vertegenwoordiger en goedkeuren agenda’ bij 
hoogdringendheid aan de agenda van de gemeenteraad van 28 mei 2020 toe te voegen 

Motivering 
- de brief van 18 mei 2020 van Gemeentelijke Holding NV in vereffening met de oproeping voor de 

algemene vergadering van 24 juni 2020 werd in de gemeente pas ontvangen op 20 mei 2020, nadat de 
agenda voor de gemeenteraad was verstuurd 

Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad keurt het toevoegen van het punt ‘Secretariaat - Gemeentelijke holding NV in 
vereffening - Algemene vergadering van 24 juni 2020 - aanduiden vertegenwoordiger en goedkeuren agenda’ 
aan de agenda van de gemeenteraad bij hoogdringendheid goed. 
 
 
1. JURIDISCHE ZAKEN - MINNELIJKE VERWERVING GROND VOOR AANLEG FIETSPAD 
NOORDSTRAAT - ONTWERPAKTE - GOEDKEURING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- aanleg van een fietspad langs de Noordstraat tussen Aartijke en Jabbeke 
- de minnelijke onderhandelingen voor de verwerving van de percelen nodig voor de aanleg van het 

fietspad werden opgestart 
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Procedure 
- op 2 juni 2016 keurde de gemeenteraad het innemingsplan voor de aanleg van het fietspad in de 

Noordstraat definitief goed 
- in gezamenlijk overleg met de gemeente Jabbeke werd beslist om gelijktijdig te starten met de 

procedure tot minnelijke verwerving van de gronden voor de aanleg van het fietspad in de Noordstraat 
te Aartrijke enerzijds en de onteigeningsprocedure anderzijds 

- op 10 februari 2015 en 8 november 2016 stelt het college de gemeentelijke schatter de heer Verté Guy 
aan voor de opmaak van een schattingsverslag, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 10 
januari 2011 

- op 29 januari 2015 stelt het college de WVI aan om de onderhandelingen met de betrokken eigenaars te 
voeren, conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 21 april 2011 

- dienst vastgoedtransacties werd aangesteld om de ontwerpakten op te maken 
- op 16 januari 2017 maakte de schatter zijn definitief schattingsverslag over aan de gemeente 
- de onderhandelingen werden gevoerd door WVI conform het schattingsverslag geviseerd door dienst 

vastgoedtransacties 
- infovergadering voor de aangelanden vond plaats 
- de ontwerpakten voor minnelijke verwerving werden opgemaakt door dienst vastgoedtransacties 

Vlaamse overheid 
- studiebureau Lobelle heeft het onteigeningsplan opgemaakt d.d. 25 maart 2016; dit plan werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 juni 2016 
Krediet 
- nominatief opgenomen in BBC onder kredietartikel GG 02000/23 voor een bedrag van 150.000 EUR 
- kredietraming 153.000 EUR 
Visum 
- 2020/PAT/004 
Motivering 
- de verbinding tussen Aartrijke en Jabbeke via de Noordstraat is een belangrijke verkeersader omdat de 

deelgemeente Aartrijke voor vele diensten en functies aangewezen is op buurgemeente Jabbeke 
(handelsapparaat, diensten, oprit E40…) 

- de Noordstraat is voor vele fietsers uit Aartrijke de kortste weg naar Jabbeke, deze weg wordt dagelijks 
gebruikt 

- het is een landelijke weg die ook door vele voertuigen en zware landbouwvoertuigen wordt gebruikt 
- het is een weg waar snel wordt gereden, hetgeen een permanent gevaar inhoudt voor de zwakke 

weggebruikers 
- omdat er ook zeer snel wordt gereden werd reeds beslist om op deze weg ANPR camera’s te plaatsen die 

actief zijn sinds augustus 2016 
- er vonden de voorbije jaren verschillende verkeersongevallen plaats, ook met zwakke weggebruikers 
- een dubbelzijdig fietspad zal bijdragen tot een veiliger verkeer voor de zwakke weggebruikers 
- de uitvoering van het fietspad gebeurt door de provincie West-Vlaanderen die voor deze werken de 

nodige opdrachten en kredieten heeft voorzien op haar budget 
- de gunning van de werken door de provincie is voorzien in 2019, de verwerving van de gronden dient 

tijdig te gebeuren om het behoud van de voorziene fondsen te garanderen 
- de WVI voert momenteel de nodige onderhandelingen voor minnelijke verwerving 
- dienst vastgoedtransacties heeft de volgende ontwerpakte voor minnelijke aankoop opgemaakt : 

° minnelijke verwerving - ruilakte van de heer en mevrouw Lanszweert Omer - Willem Lena, wonende te 
8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 79, de heer Lanszweert Wout, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 
81 en de heer Lanszweert Thijs, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 81, van het perceel 
kadastraat gekend als Zedelgem, vierde afdeling Aartrijke, sectie A deel nummer 804D voor een opp van 
17a 71ca, lot 5 op het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016, omdat er in de ruil 
meer grond naar de gemeente wordt overgedragen moet een opleg betaalt worden van 9.012 EUR 

Dossierstukken 
- ontwerpakte 
- visum 
Besluit 



 

4 

Artikel 1.- De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aankoop van grond - ruilakte nodig voor 
realisatie van het fietspad Noordstraat, in bijlage aan het besluit integraal goed. 
Artikel 2.- De volgende ruil wordt goedgekeurd : 
- minnelijke verwerving - ruilakte van de heer en mevrouw Lanszweert Omer - Willem Lena, wonende te 

8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 79, de heer Lanszweert Wout, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 
81 en de heer Lanszweert Thijs, wonende te 8211 Aartrijke, Brugse Heirweg 81, van het perceel 
kadastraat gekend als Zedelgem, vierde afdeling Aartrijke, sectie A deel nummer 804D voor een opp van 
17a 71ca, lot 5 op het opmetingsplan van studiebureau Lobelle d.d. 25 maart 2016 omdat er in de ruil 
meer grond naar de gemeente wordt overgedragen moet een opleg betaalt worden van 9.012 EUR 

Artikel 3.- De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar. 
 
 
2. SECRETARIAAT - IMEWO ALGEMENE VERGADERING TEVENS JAARVERGADERING 25 JUNI 2020 - 
GOEDKEURING AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER - HERNEMING - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Eddy De Wispelaere verwijst naar het bedrag dividenden voor Zedelgem, dit is een stuk lager dan 
vorig jaar, hoe komt dit? Het raadslid zegt dat hij zich hierover verwondert en hij verwijst naar het 'overschot' 
op de jaarrekening. Raadslid Krista Vander Meulen, die de vertegenwoordiger is, zegt dat ze deze vraag zal 
meenemen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 26 maart 2020 tot de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op 

donderdag 25 juni 2020 
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- de beslissing van de stad Deinze (gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2019) om met ingang van 1 
januari 2021 voor alle activiteiten op haar grondgebied met postcode 9800 uit te treden uit de 
Opdrachthoudende vereniging Gaselwest en haar aansluiting bij de Opdrachthoudende vereniging 
Imewo daarmee uit te breiden – hiervan werd akte genomen op de buitengewone algemene 
vergaderingen van respectievelijk 11 (Imewo) en 12 (Gaselwest) december 2019  

- er werd een voorstel van partiële splitsing door overneming overgemaakt 
- het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, 

zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 
overgaan naar Imewo en dit vanaf 1 januari 2021.   

- de opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming zijn:  
• de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van de 

omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen 
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.   

• de voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door 
overneming.  

• het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als distributienetbeheerder 
voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800. 

- er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 
2019  

- op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2020 die geattesteerd zullen worden door de 
betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde 
ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2019 (voorlopige 
ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt.   

- deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers 
rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2021, waarop 
genoemde partiële splitsing binnen Gaselwest en Imewo fiscaal en juridisch van kracht wordt 

Procedure 
- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Krista Vander Meulen, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien De Maré, raadslid, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale Imewo 
- de gemeente Zedelgem neemt voor de activiteit distributiebeheer elektriciteit en/of gas deel aan de 

opdrachthoudende vereniging Imewo, Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- 
en OostVlaanderen 

- de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of 
eventuele opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

- we worden geconfronteerd met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder 
welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.   

- volgens de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie 
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in 
en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, 
wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten 

- op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene 
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken. 

Dossierstukken 
- schrijven van Imewo d.d. 26 maart 2020 + bijhorende documenten 
- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 
25 juni 2020 worden goedgekeurd: 
1. Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 
2019 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, 
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winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV – netto-actieftest (artikel 6:115 WVV) 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 
commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019. 
5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en volgende 
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest 
(partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft 
toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende 
vereniging) 
5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling. 
5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen 
vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas. 
5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad van 
bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële 
splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen 
(art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 
januari 2021. 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis 
nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 
12:61 en 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en kosteloos een kopie van deze stukken 
verkrijgen. 
5.4. Goedkeuring van: 
a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen 
vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze - postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan 
Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) 
omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en 
dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit 
op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve 
ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020. 
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen. 
5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf 1 januari 2021. 
5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging 
naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 
en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om: 
a. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële 
splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen; 
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen; 
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; 
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 
31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de 
bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 
december 2020; 
e. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan 
zijn; 
f. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de algemene 
vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin. 
5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij authentieke akte te 
doen vaststellen. 
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
7. Statutaire benoemingen. 
8. Benoeming van een commissaris 
9. Statutaire mededelingen 
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Artikel 2.- Mevrouw Krista Vander Meulen, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen 
in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Imewo op donderdag 25 juni 2020 of op een latere 
datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Mevrouw Katrien De Maré, raadslid, is 
haar plaatsvervanger. 
Artikel 3.- de gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 
gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 4.- De gemeenteraad beslist om de goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing 
door overneming inzake de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van 
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo. 
Artikel 5.- in geval van schriftelijke algemene vergadering: akkoord verlenen over elk van de voorliggende 
agendapunten.  Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke 
algemene vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een 
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal 
worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele  gemeente-
raadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid. 
Artikel 6.- in geval van een fysieke algemene vergadering: de vertegenwoordiger van de gemeente die zal 
deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Imewo op 25 juni 2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te 
dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing. 
Artikel 7. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Imewo, 
ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) uitsluitend op e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be 
 
 
3. SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - WVI - ALGEMENE VERGADERING OP 03 JUNI 2020 - 
AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN EEN PLAATSVERVANGER - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 07 april 2020 tot de algemene vergadering van WVI op woensdag 03 juni 2020 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 24 januari 2019 waarbij mevrouw Brigitte Himpens, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en de heer Peter Haesaert, schepen, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale WVI 
- de agenda van de algemene vergaderingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad 

zodat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 
opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 
- schrijven van WVI d.d. 07 april 2020 + dossierstukken 
- uittreksel gemeenteraad 24 januari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering van WVI op woensdag 03 juni 2020 worden 
goedgekeurd: 
1. goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 18-12-2019 
2. verslag van de raad van bestuur (jaarverslag) 
3. verslag van de commissaris 
4. jaarrekeningen 2019 
5. kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
6. mededelingen. 
Artikel 2.- Mevrouw Brigitte Himpens, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in 
de algemene vergadering van WVI op woensdag 03 juni 2020 of op een latere datum met dezelfde agenda 
samengeroepen conform de statuten.  De heer Peter Haesaert, raadslid als haar plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist dat de vertegenwoordiger van de gemeente Zedelgem die zal deelnemen 
aan de algemene vergadering van WVI akkoord gaat met de agendapunten zoals vermeld in artikel 1 van dit 
besluit. 
 
 
4. SECRETARIAAT - IVBO ALGEMENE VERGADERING 24 JUNI 2020 - GOEDKEURING AGENDA EN 
AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER – BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Schepen Arnold Naessens kadert het beleid en de gemaakte verliezen en duidt verder dat een nieuwe 
manager (algemeen directeur) aangeworven wordt en er voorlopig met interimmanagement gewerkt wordt. 
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of de prijzen van huisvuilophaling zullen stijgen naar aanleiding van de 
verliezen die gemaakt worden. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de huidige tarieven zeer laag zijn 
(vergeleken met andere intercommunales) en dat de verliezen nog steeds gedekt kunnen worden met de 
reserves. Aan de tarieven wordt voorlopig niet gewijzigd. De corona-context zal daarnaast ook voor de 
nodige uitdagingen zorgen en de schepen verwijst naar de flinke daling van omzet te wijten aan de sluiting 
van de bedrijven in de voorbije periode en het feit dat er veel minder bedrijfsafval was. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
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Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 27 april 2020 tot de algemene vergadering van IVBO op woensdag 24 juni 2020 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Stijn Timmerman, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Katrien Vanrobaeys, raadslid, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale IVBO 
- de agenda van de algemene vergadering van IVBO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het standpunt en/of eventuele 
opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 
- schrijven van IVBO d.d. 27 april 2020 + bijhorende documenten 
Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering IVBO op woensdag 24 juni 2020 worden 
goedgekeurd: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering – goedkeuring 
3. Verslag van de commissaris- revisor – kennisname 
4. Goedkeuren jaarrekening 2019, werkingsbijdragen deelnemers en voorstel van resultaatverwerking 
volgens de artikelen 52 en 52bis van de statuten 
5. Kwijting aan bestuurders 
6. Kwijting aan de commissaris – revisor 
7. Kennisname ontslag en benoeming bestuurder 
Artikel 2.- De heer Stijn Timmerman, raadslid, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van IVBO op woensdag 24 juni 2020 of op een latere datum met dezelfde agenda 
samengeroepen conform de statuten.  Mevrouw Katrien Vanrobaeys, raadslid, is zijn plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 
gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 
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5. FINANCIËN – FISCALE ONTVANGSTEN – AANSLAGJAAR 2020 – PERIODE VERSTUREN 
AANSLAGBILJETTEN – KENNISGEVING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze dit een goede maatregel vindt omdat vele mensen getroffen zijn, 
anderzijds vindt het raadslid het wel goed dat bepaalde retributies doorgaan, zoals bvb. voor sluikstorten, 
waarbij het raadslid vraagt of het sluikstorten toegenomen is? Schepen Arnold Naessens antwoordt dat hij 
geen weet heeft van een toename. De schepen voegt toe dat het huisafval daarentegen in sterke mate 
toegenomen is (mensen ruimden op). Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij zelf een toename 
ervaarde, bvb. op de parking van Loppem en bij de ploeg mooimakers. Schepen Arnold Naessens antwoordt 
dat het te vroeg is om hier conclusies uit te trekken. Raadslid Brigitte Himpens zegt dat ze als mooimaker 
ervaarde dat de vuilnisbakjes in het park achter het gemeentehuis overvol zijn alsook dat er meer afval her 
en der in het park verspreid ligt (bvb. drankblikjes) en ze voegt toe dat ze zag dat er vaak mensen picknicken 
in het park. Heeft de Corona-crisis een financiële impact op de inkomsten van de gemeenten en welke 
impact is er op het meerjarenplan? vraagt raadslid Dominiek Sneppe. Schepen Ann Devriendt antwoordt dat 
de financieel directeur volop bezig is met de inschatting van deze impact, daarnaast is er het relanceplan dat 
mogelijks financiële consequenties zal hebben en dat in opmaak is. De schepen vervolgt dat het binnenkort 
duidelijker zal worden wat de impact zal zijn en dat de documenten zullen voorgelegd worden, daarnaast 
moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat sommige effecten van de crisis zich pas later in de 
tijd zullen manifesteren. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet 
- artikelen 40 en 41. 14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
- decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 
- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 
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- Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen) 

Aanleiding 
- de verschillende belastingreglementen werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november en 

19 december 2019 
- bespreekpunt college burgemeester en schepenen d.d. 14 april 2020 betreffende inning belastingen 
- beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 12 mei 2020 betreffende de periode versturen 

aanslagbiljetten 
Procedure 
- kennisgeving in de gemeenteraad 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: positief 
Motivering 
- door de invoering van de covid-19 maatregelen kampen sommige personen met financiële problemen 

en dit ten gevolge van tijdelijke werkloosheid of verplichte sluiting van hun onderneming 
- het is belangrijk om de koopkracht te beschermen 
- het is dan ook billijk om de aanslagbiljetten later te versturen 
- de belastingplichtige kan ook steeds met de financiële dienst contact opnemen voor het bekomen van 

een afbetalingsplan 
Dossierstukken 
- overzicht periode versturen aanslagbiljetten 
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad neemt kennis van het later versturen van de aanslagbiljetten voor het 
aanslagjaar 2020. 
 
 
6. FINANCIËN – GEMEENTEBELASTINGEN - ALGEMENE GEMEENTEBELASTING OP GEZINNEN EN 
BEDRIJVEN – AANSLAGJAAR 2020 – VERLENGING TERMIJN AANGIFTEPLICHT VOOR BEDRIJVEN - 
BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
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Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet 
- artikelen 40 en 41. 14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
- decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 
- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 
- Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen) 
Aanleiding 
- het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad  
- de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven is goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 

november 2019 
- principiële beslissing van het college van burgemeester en schepen d.d. 12 mei 2020 
Procedure 
- principiële beslissing college van burgemeester en schepenen 
- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 
- bekendmaking op de gemeentelijke website 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: positief 
Krediet 
Exploitatie - ontvangsten 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 
7380000 002000       

Motivering 
- In de algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven werden bepalingen eigen aan de AGB-

bedrijven vastgelegd 
- In artikel 8 §1 werd bepaald dat de belastingplichtigen ertoe gehouden zijn, ongeacht of zij er al dan niet 

toe werden uitgenodigd, aangifte te doen ten laatste op 31 mei van het aanslagjaar 
- voor het aanslagjaar 2020 is het de eerste maal dat deze aangifte moet gebeuren, de periode van 

aangifte komt ten midden in de periode van maatregelen van Covid-19 
- het is billijk deze termijn  van indienen aangifte voor het aanslagjaar 2020 te verlengen naar 31 oktober 

2020 
- door deze verlenging komt de inkohiering van de aanslagen niet in het gedrang  
Dossierstukken 
- gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 
- beslissing van burgemeester en schepenen d.d. 12 mei 2020 
Besluit 
Artikel 1.-  Voor aanslagjaar 2020 wordt de aangifteplicht zoals vermeld in artikel 8 § 1 van de 
gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven, gemeenteraadsbeslissing d.d.  28 november 2019, verlengd 
tot 31 oktober 2020. 
Artikel 2.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 van het 
decreet lokaal bestuur. 
Artikel 3.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht 
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
 
7. FINANCIËN - GEMEENTEBELASTINGEN - BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR 
DOMEIN – AANSLAGJAAR 2020 – TOEVOEGING VRIJSTELLING - BESLISSING 
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Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 41, 162 en 170 § 4 van de grondwet 
- artikelen 40 en 41. 14° van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 
- decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 
- omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit 
- Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen) 
Aanleiding 
- het vaststellen van de gemeentelijke belastingreglementen is de bevoegdheid van de gemeenteraad, 

ook het bepalen van de vrijstellingen 
- het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein is goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 28 november 2019 
- principiële beslissing van het college van burgemeester en schepen d.d. 12 mei 2020 
Procedure 
- principiële beslissing college van burgemeester en schepenen 
- goedkeuring beslissing door de gemeenteraad 
- bekendmaking op de gemeentelijke website 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: positief 
- dienst mobiliteit en openbare werken: gunstig advies 
Krediet 
Exploitatie - ontvangsten 

algemene rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag 
7361000 002000   - - 

Motivering 
- voor marktkramers is er ten tijde van covid-19 geen inname van het openbaar domein mogelijk 
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- voor markten en standplaatsen voor verkoop op openbaar domein wordt het tarief vastgelegd op 
1,5  EUR per lopende meter per dag met een minimum van 15,00 EUR  

- de gebruiker van het openbaar domein kan opteren voor een abonnement: 45,00 EUR per lopende meter 
per jaar 

- sinds 18 maart 2020 gelden er strenge maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het 
coronavirus.  Het gebruik van het openbaar domein is van overheidswege niet toegelaten  

- voorstel is, om voor elke week dat er geen markt of een standplaats voor verkoop op openbaar domein 
kan plaats vinden, een vermindering van 1/52 toe te kennen bij het nemen van een jaarabonnement van 
45 euro per lopende meter 

Dossierstukken 
- gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2019 
- beslissing van burgemeester en schepenen d.d. 12 mei 2020 
Besluit 
Artikel 1.- “In afwijking van artikel 2 §2 van het reglement betreffende de belasting op het gebruik van het 
openbaar domein van 28 november 2019  en gelet op de dwingende bepalingen opgenomen in het 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken (en latere wijzigingen), zal voor aanslagjaar 2020 de belasting op het 
gebruik van het openbaar domein worden aangerekend in functie van het van overheidswege toegelaten 
gebruik van het openbaar domein. Voor elke week dat het openbaar domein niet mag worden gebruikt 
ingevolge deze maatregelen zal een vermindering worden toegestaan van 1/52’ste van de belasting, 
rekening houdend met de jaarbelasting van 45 EUR per lopende meter.” 
Artikel 2.- De wijziging aan het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286, 287, 
en 288 van het decreet lokaal bestuur 
Artikel 3.- De bekendmaking van de wijziging aan het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter 
kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
en latere wijzigingen. 
 
 

8. FINANCIËN - KERKFABRIEKEN - ONZE-LIEVE-VROUW VELDEGEM - BUDGET 2020 - WIJZIGING - 
AKTENAME - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 
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De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 
- decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

meer bepaald de artikels 47, 48 en 50 
- gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2019 betreffende aktename van het budget 2020 van kerkfabriek 

Onze-Lieve-Vrouw Veldegem 
Aanleiding 
- digitaal indienen budgetwijziging Onze-Lieve-Vrouw Veldegem door centraal kerkbestuur 
Procedure 
- de kerkraad keurde op 11 maart 2020 de budgetwijziging goed 
- het budget wordt gewijzigd ten gevolge van: 

  -  ontvangst achterstallige exploitatietoelagen (4ekwartaal 2019) 
  -  lichte stijging kosten voor nutsvoorzieningen en schoonmaken van de kerk 

- het bisdom heeft op 28 april 2020 van het centraal kerkbestuur de wijziging ontvangen 
- de bisschop van Brugge verleende op 29 april 2020 gunstig advies aan de wijziging 
- het gemeentebestuur heeft op 6 mei 2020 van het centraal kerkbestuur de wijziging en het daarbij 

horende advies ontvangen 
- de budgetwijziging blijft binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan, waardoor aktename 

volstaat 
Krediet 
Exploitatie - uitgaven (gewone exploitatietoelage) 

alg. rekening beleidsitem kostenplaats actie bedrag 
6494006 079006 - - 6.057,69 EUR 

Investering – uitgaven (investeringstoelage) 
inv. env. subproject alg. rek. beleidsitem actie bedrag 
IOVERIG 079006/1 6640000 079006 - 250.000,00 EUR 

Motivering 
- de procedure werd gevolgd 
- er is geen bezwaar tegen deze budgetwijziging 
Dossierstukken 
- budgetwijziging 2020 (met advies bisdom) 
Besluit 
Artikel 1.- Er wordt akte genomen van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 
Veldegem. 
Artikel 2.- De gemeentelijke toelage wordt als volgt gewijzigd: 
  - exploitatie: 6.057,69 EUR (- 7.167,42 EUR) 
  - investeringen: 250.000,00 EUR (ongewijzigd) 
Artikel 3.- Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en het 
erkend representatief orgaan (bisdom). 
 
 
9. SPORT - INTERN REGLEMENT GEMEENTELIJK ZWEMBAD - HERVASTSTELLING - GOEDKEURING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe maakt een opmerking over de formulering 'nauw aansluitende kledij' in het 
reglement: op basis van deze formulering interpreteert het raadslid dat nauw aansluitende kledij die geen 
zwemkledij is toegelaten wordt, bvb. leggings. Daarbij duidt het raadslid haar vraag en ze geeft aan dat ze 
vindt dat boerkini's beter niet toegelaten worden omdat ze dit minder hygiënisch vindt.  Het raadslid vraagt 
verder of er hier al vraag naartoe was? (boerkini mogen dragen). De schepen zegt dat hij de opmerking 
verder zal onderzoeken. Raadslid Sneppe vraagt om bij een volgende wijziging de term 'zwemkledij' te 
hanteren (bikini of zwembroek of badpak). Raadslid Frauke Breekelmans zegt dat haar fractie zich niet kan 
vinden in het niet mogen dragen van boerkini's: haar fractie ijvert voor een inclusieve samenleving en het 
toelaten van boerkini's in een zwembad valt hieronder. Het raadslid voegt toe dat het argument 'minder 



 

16 

hygiënisch' niet opgaat bvb. een bikini kan men ook als ondergoed dragen en kan evenzeer onhygiënisch 
zijn. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
Descheemaecker, Günther 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur (DLB) 
Aanleiding 
- de update van het huidig intern reglement van het gemeentelijk zwembad. 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: positief, het bestaand reglement was aan een update toe. Het nieuw reglement is 

opgesteld om de veiligheid, orde en hygiëne in het zwembad te waarborgen. Het reglement is van 
toepassing op alle bezoekers ongeacht of het bezoek al dan niet plaatsvindt tijdens de publieksuren. 

EXTERN 
- sportraad: positief 
Motivering 
- dit reglement regelt enkel de interne werking van het zwembad in verband met kledij, veiligheid, privé 

lesgevers, organisatie scholen en groepen 
- het huidig reglement was aan vernieuwing toe 
- het nieuw reglement legt richtlijnen op voor het geven van zwemlessen voor privé lesgevers 
- kinderen onder de 8 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassenen. 
- het dragen van lichaamsbedekkende zwemkleding is enkel toegestaan als het bestaat uit nauw 

aansluitende zwemstof. 
- per groep van 10 deelnemers is er één begeleider. Een groep wordt steeds vergezeld door een volwassen 

begeleider. De begeleider gaat mee in het zwembad.  Groepen zonder volwassen begeleider worden niet 
toegelaten.  

- de medewerkers van de sportdienst hebben het recht om elke persoon die een gevaar kan opleveren 
voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot het zwembad te verbieden. 

Dossierstukken 
- advies sportraad 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad keurt het intern reglement voor het gemeentelijk zwembad goed. 
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INTERN REGLEMENT GEMEENTELIJK ZWEMBAD DE GROENE MEERSEN 
  
Dit reglement is opgesteld om de veiligheid, orde en hygiëne in het zwembad te waarborgen. Het reglement 
is van toepassing op alle bezoekers ongeacht of het bezoek al dan niet plaatsvindt tijdens de publieksuren. 
  
ALGEMEEN 
· Het zwembad is open voor het publiek tijdens de openingsuren. De openingsuren van het zwembad 

worden uitgehangen in de inkomhal. 
· Een halfuur voor sluitingstijd worden er geen bezoekers meer toegelaten. Het publiek verlaat het water 

10 minuten vóór het sluitingsuur. 
· Elke zwemmer koopt een toegangsbewijs aan de kassa. Dit ticket wordt aan de redder afgegeven. Bij 

niet-betaling wordt de toegang tot het zwembad geweigerd. 
· Een abonnement kan bij de sportdienst aangekocht worden. Een abonnement is geldig voor 1 jaar. De 

bezoeker moet het abonnement steeds bij hebben. 
· Tijdens het publiekzwemmen is er geen tijdsbeperking van toepassing. 
· Het zwembad en de kleedkamers dienen op het sluitingsuur verlaten te zijn. 
  
VEILIGHEID 
· Kinderen beneden de acht jaar moeten vergezeld zijn door een volwassene. De redder kan een 

leeftijdsbewijs vragen. 
· Personen met epilepsie, suikerziekte, hyperventilatie of andere aandoeningen brengen, vooraleer in het 

water te gaan, de redder op de hoogte. 
· De aanwezigheid van een redder ontslaat de bezoekers niet van de eigen verantwoordelijkheid. De 

bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid en nemen hiertoe de nodige maatregelen. 
  
BODEM 
· De diepte van de bodem wordt bepaald door de sportdienst. 
· Wanneer de stand van de bodem gewijzigd wordt, mogen er geen zwemmers in het water aanwezig zijn. 
· Wanneer het zwembad privé wordt gehuurd, kan de verantwoordelijke de diepte van de bodem kiezen.  
· De redder kan altijd beslissen om de diepte van de bodem aan te passen in functie van de veiligheid. 
  
HYGIËNE 
· Het is verplicht om voor en na het zwemmen een voetbad en een douche te nemen. 
· Rond het zwembad en in de natte zone is het verplicht blootsvoets, met aangepast schoeisel of met 

schoenovertrekken rond te lopen. 
· Wegens hygiënische redenen kunnen mensen geweigerd worden (bv personen met open wonden of 

besmettelijke huidaandoeningen). De sportdienst behoudt zich het recht voor een doktersattest op te 
vragen aan personen die lijden aan een huidaandoening. 

  
KLEDING 
· Het is verplicht om propere zwemkleding, exclusief ontworpen om te zwemmen, te dragen in het 

zwembad. Onder zwemkleding wordt verstaan: 
               - Voor de heren: een aansluitende zwembroek of zwemshort tot boven de knie 
               - Voor de dames: een badpak of bikini 
· Het dragen van lichaamsbedekkende zwemkleding is enkel toegestaan als het bestaat uit zwemstof en 

nauw aansluitend is. 
· Volledig of grotendeels lichaamsbedekkende kleding die niet ontworpen is om te zwemmen wordt om 

hygiënische, veiligheids- en/of ecologische redenen niet toegelaten. Volgende lijst is niet limitatief: T-
shirts, kleedjes, rokjes, ondergoed, fietsbroek, wetsuit,…  

· Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwembad, met uitzondering van een 
badmuts. Een badmuts is niet verplicht tijdens het vrij zwemmen. Aan personen met lange haren wordt 
gevraagd hun haren samen te binden of een badmuts te dragen. 

· Na de toestemming van de sportdienst kan er gezwommen worden met kleding om reddend zwemmen 
uit te oefenen. 
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· De sportdienst kan bezoekers op basis van aanstootgevende kledij de toegang tot het zwembad 
ontzeggen. 

  
ZWEMLES 
· Het geven van private zwemlessen is toegestaan volgens de voorwaarden en op tijdstippen vastgesteld 

door het college van burgemeester en schepenen. 
· Zwemles materiaal mag enkel gebruikt worden na toelating van de redder. 
  
SCHOLEN & GROEPEN 
Dit intern reglement is ook van toepassing tijdens het school- en groepszwemmen. Voor het 
schoolzwemmen worden aanvullende afspraken vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten. 
· Leerkrachten/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen/groep en begeleiden de 

leerlingen/groep, zelfs in aanwezigheid van de redder. 
· De leerkrachten/begeleiders moeten bij hun leerlingen in het zwembad blijven en toezicht houden. De 

niet-zwemmers zitten in de publiekszone. 
· De leerkrachten/begeleiders houden ook toezicht in de kleedruimtes. 
· Per groep van 10 deelnemers is er één begeleider. Een groep wordt steeds vergezeld door een volwassen 

begeleider. De begeleider gaat mee in het zwembad.  Groepen zonder volwassen begeleider worden niet 
toegelaten.  

· Indien het aantal zwemmers hoger is dan 35, dan fungeert een leerkracht/begeleider als 
toezichthoudend persoon. Deze ondertekent een formulier bij de redder en is herkenbaar door het 
dragen van een fluoband. De toezichthoudende persoon brengt de redder op de hoogte van 
onregelmatigheden of als er kinderen zijn die hulp nodig hebben. 

· De leerkracht/begeleider meldt het aantal leerlingen/personen aan de redder. Dit wordt genoteerd op 
de aanwezigheidslijst. Dit formulier wordt bij de factuur gevoegd. De vergoeding wordt bepaald in het 
retributiereglement verhuur gemeentelijke en OCMW accommodaties. 

· Voor  privé groepen bedraagt de zwemtijd exact één uur, inclusief aan- en omkleden. 
· Het gebruik van de kleedkamers door scholen en groepen wordt bepaald door de sportdienst. 
· Scholen/groepen moeten beschikken over een verzekeringspolis die in een dekking voorziet voor het 

zwemmen. Ongevallen in en rond het zwembad moeten door de school- of groepsverzekering gedekt 
worden. 

· Het gemeentelijk zwembad werkt met een indeling over twee weken. De sportdienst stelt jaarlijks deze 
indeling vast. De weken lopen continu verder zonder rekening te houden met vakantieperiodes. De 
sportdienst kan beslissen om het zwemschema aan te passen in functie van de vraag van de scholen of 
de leerlingenaantallen. 

  
WAT MAG JE NIET 
· vóór het openingsuur of na het sluitingsuur in het zwembad komen of blijven. 
· onveilig spelen of het materiaal uit het water op de kant gebruiken. 
· salto’s maken vanaf de kaden en duiken in ondiep water. 
· andere personen lastig vallen of opzettelijk hinderen 
· schoenen dragen in de natte zone. 
· lopen rond het bad of in de kleedruimtes. 
· in het water blijven wanneer de hoogte van de bodem wordt aangepast. 
· roken. 
· alcoholhoudende of sterke dranken drinken 
· eten in het zwembad en in de kleedkamers. Kauwgom is niet toegestaan in het zwembad. 
· onzedelijk of onbeleefd gedrag. 
· gebruik maken van een geluidsinstallatie in het zwembad zonder goedkeuring van de sportdienst. 
· dieren naar het zwembad mee te brengen (uitzondering: geleide honden mogen tot aan de kassa 

komen). 
Indien er onduidelijkheid bestaat, oordeelt de sportdienst. 
  
SCHADE 
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· Het gemeentebestuur en de medewerkers van de sportdienst zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, 
diefstal en beschadiging van eigendommen in het water, in de kleedkamer of op de parking. Het 
gemeentebestuur en de medewerkers van de sportdienst kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden 
voor verdwenen of gestolen voorwerpen 

· Wie schade aanbrengt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld en verzocht worden de schade te 
vergoeden. 

· Persoonlijk materiaal wordt opgeborgen in de lockers. Bij verlies van de sleutel van de locker of 
beschadiging van sleutel of slot, worden de  kosten aangerekend. 

  
NALEVING INTERN REGLEMENT 
· Indien de bezoeker/groep het intern reglement niet naleeft, dan hebben de medewerkers van de 

sportdienst het recht de bezoeker/groep uit het zwembad te zetten en/of de activiteit onmiddellijk stop 
te zetten. Bij escalatie wordt de politie door de medewerkers van de sportdienst verwittigd. 

· De medewerkers van de sportdienst hebben het recht om elke persoon die een gevaar kan opleveren 
voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot het zwembad te verbieden. 

· De toegang tot het zwembad wordt verboden voor: 
              - dronken personen en personen onder invloed van drugs. 
              - personen en/of groepen die de orde verstoren of een gevaar zijn voor de veiligheid. 
· Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om een bezoeker/groep niet meer tot het 

zwembad toe te laten. 
· Elke overtreding van dit reglement, evenals schade, vandalisme, misbruik, overlast of wanbetaling kan 

aanleiding geven tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van gebruik door het college van 
burgemeester en schepenen. In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, beslist het college 
van burgemeester en schepenen. 

  
Dit reglement vervangt het voorgaande huishoudelijk reglement. 
 
 
10.1. MILIEU - AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARING - TEGENVOORSTEL BEHOUD 
HUIDIG REGLEMENT MET VERLAAGDE BEDRAGEN- BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij de efficiëntieverbetering (minder administratie) positief vindt 
alsook ondersteunt hij de focus op het essentiële en het wegwerken van het mattheus-effect. Raadslid 
Martine De Meester zegt dat ze het goed vindt om energie zoveel mogelijk te behouden, door bvb. oude 
woningen met een hoog energieverbruik te isoleren en mensen hiertoe te stimuleren en initiatieven te 
subsidiëren. Daarnaast zegt het raadslid dat het ene het andere niet uitsluit: mensen die inzetten op 
duurzame of alternatieve energie moeten haar inziens ook beloond blijven worden en ze duidt dat er vele 
voordelen zijn zoals minder CO² uitstoot. Daarom, zegt raadslid De Meester, stelt ze voor om de bestaande 
subsidiewijze te behouden en daarnaast ook het nieuw voorstel  te beslissen. Schepen Arnold Naessens zegt 
dat deze subsidiëring niet langer aan de orde is (ook niet gangbaar bij andere gemeenten) omdat er bvb. 
zonnepanelen door andere overheden gesubsidieerd worden en de aankoopprijzen (bvb. voor zonnepanelen 
en boilers) de laatste jaren sterk gedaald is. Na een zestal jaar hebben de mensen de aankoopprijs 
terugverdiend. De huidige subsidiewijze aanhouden is 'verloren overheidsgeld', aldus schepen 
Naessens. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat ze het vreemd vindt dat in voorliggend reglement eenzelfde 
bedrag (75 euro) gehanteerd wordt ongeacht de grootte of gewicht.  Schepen Arnold Naessens zegt dat het 
doel is om eenvormiger te werken.  Raadslid Martine De Meester voegt toe dat de aankoopprijs weliswaar 
gedaald is, maar dat dit bedrag voor vele mensen nog steeds heel hoog is (bvb. 7.500 euro). Op vraag van 
raadslid Martine De Meester  stemt de gemeenteraad over het ter stemming voorleggen van een 
tegenvoorstel: toevoegen van het behoud van het huidig reglement met dien verstande dat de bedragen 
verlaagd worden. (75 euro bvb) . De raadsleden stemmen over het tegenvoorstel. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 

Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
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De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 

Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, 
Katrien 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist om het tegenvoorstel voor behoud van het huidig subsidiereglement 
energiebesparing met verlaagde bedragen niet ter stemming voor te leggen. 
 
10.2. MILIEU - AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT ENERGIEBESPARING 2020- BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 

 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- Vaststelling dat met het huidige subsidiereglement niet de juiste doelgroepen worden bereikt en dat de 

procedure erg arbeidsintensief is 
Procedure 
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- Beslissing gemeenteraad d.d. 14 oktober 2013 – Subsidiereglement betreffende energiebesparing en 
hernieuwbare energie 2014 

- Collegebeslissing d.d. 7 april 2020 - Aanpassing subsidiereglement energiebesparing en hernieuwbare 
energie- principiële goedkeuring 

Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: gunstig voor aanpassen subsidiereglement volgens de Nota Herwerking energiesubsidie 
- andere diensten : financiële dienst : gunstig voor het afschaffen van de huidige premie. Gunstig, voor het 

geven van de nieuwe premie mits deze maximum 75 euro bedraagt en deze niet hoger kan zijn dan de 
premie van FLUVIUS 

Motivering 
- Het subsidiereglement draagt bij tot een meer klimaatneutrale gemeente en kadert binnen het 

burgemeestersconvenant. 
- De herwerking van het subsidiereglement komt tegemoet aan het bereiken van de juiste en een bredere 

doelgroep en is minder arbeidsintensief voor de administratie 
- Het herwerkte subsidiereglement focust op het besparen van energie bij bestaande woningen (zie ook 

de Nota Herwerking energiesubsidies), nieuwe woningen moeten voldoen aan de strenge normen en zijn 
op die manier energiebesparend. 

Dossierstukken 
- Subsidiereglement energie vanaf 1 januari 2014 - gemeenteraadsbeslissing 
- Collegebeslissing d.d. 7 april 2020 - Aanpassing subsidiereglement energiebesparing en hernieuwbare 

energie 
- Nota herwerking energiesubsidie 
Besluit  
Artikel 1.- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 24 oktober 2013 – Subsidiereglement betreffende 
energiebesparing en hernieuwbare energie 2014 wordt opgeheven vanaf 1 juli 2020 en vervangen door het 
subsidiereglement betreffende energiebesparing dat goedgekeurd wordt als volgt : 
  
Artikel 1.- Omschrijving 
In het kader van een duurzaam energiebeleid en het burgemeestersconvenant wordt een subsidie verleend 
aan privé-personen voor het plaatsen of laten plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en/of 
hoogrendementsbeglazing. Energiebesparing is een belangrijke pijler binnen de ontwikkeling van een 
duurzaam milieu. 
Artikel 2.- Begunstigde 
De subsidie zal, na goedkeuring van het subsidiedossier, worden verleend aan de privépersoon die de premie 
aanvraagt mits deze de eigenaar is van de woning. Als het om een appartementsgebouw gaat wordt de 
subsidie toegekend voor het hele gebouw en dan gedeeld door het aantal appartementen. De uitbetaling 
gebeurt rechtstreeks naar de eigenaars van de appartementen a rato van de totaalsubsidie gedeeld door het 
aantal appartementen 
Artikel 3.- Voorwerp 
De subsidie wordt verleend voor het plaatsen of laten plaatsen van volgende energiebesparende 
maatregelen: 
1.       Dakisolatie 
2.       Muurisolatie 
3.       Vloerisolatie 
4.       Hoogrendementsbeglazing 
De subsidie wordt enkel verleend indien er reeds een goedgekeurde premieaanvraag  voor de betreffende 
maatregelen bij FLUVIUS. 
Artikel 4.- De installatie moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
1.       De maatregelen moeten geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Zedelgem 
2.       De aanvrager moet reeds een goedgekeurde premieaanvraag hebben voor de betreffende maatregelen 
bij FLUVIUS. 
Artikel 5.- Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald: 
1.       Dakisolatie: 75 EUR per adres 
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2.       Muurisolatie: 75 EUR per adres 
3.       Vloerisolatie: 75 EUR per adres 
4.       Hoogrendementsbeglazing: 75 EUR per adres 
Per adres kan voor elk systeem maximaal één maal subsidie worden toegekend. 
Artikel 6.- Volgende procedure moet gevolgd worden voor het verkrijgen van de subsidie. 
1.       De subsidie kan ten laatste 6 maanden na de datum van de goedkeuring van de subsidieaanvraag bij 
FLUVIUS aangevraagd worden. 
2.       Bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie moet het aanvraagformulier ingediend worden en als 
bijlage moet een bewijs van de goedkeuring van de premieaanvraag bij FLUVIUS gevoegd worden. 
3.       Een ontvangstbewijs wordt opgemaakt en opgestuurd indien de aanvraag in aanmerking komt voor 
subsidie. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum 
4.       Het aanvraagformulier en de nodige bijlage wordt ingediend bij de milieudienst ten laatste 6 maanden 
na de datum van de goedkeuring van de premieaanvraag bij FLUVIUS. Het bedrag van de premie wordt door 
het college van burgemeester en schepenen vastgelegd en uitbetaald na het voorleggen van het 
aanvraagformulier en de nodige bijlage nl. Een bewijs van de goedkeuring van de premieaanvraag bij 
FLUVIUS voor dezelfde maatregel. 
Artikel 7.- De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorzien begrotingskrediet 
(budgetlijn algemene rekening 6491000, beleidsitem 035000 (klimaat en energie)) 
Artikel 8.- Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020. De datum waarop de aanvraag met de noodzakelijke 
bijlagen wordt ingediend is bepalend voor de behandeling van de aanvraag en voor het van toepassing 
zijnde reglement. 
 
 
11. MILIEU - GOEDKEURING ZWERFKATTENPLAN - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt hoe de oproep naar de vrijwilligers zal gebeuren. Schepen Arnold 
Naessens zegt dat er mensen zijn die zich al spontaan aangemeld hebben, daarnaast gebeurt er een oproep 
via de sociale media. Raadslid Dominiek Sneppe stelt vragen naar het chippen en knippen van katten. 
Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de regelgeving van de Vlaamse overheid dient gevolgd. Daarnaast 
stelt het raadslid zich de vraag naar het voederen van katten, op die manier worden de zwerfkatten in stand 
gehouden? De schepen duidt dat het voederen gebeurt om de katten gezond te houden (katten zwerven 
rond, worden ziek en verspreiden ziektes), dat voederen is tijdelijk, eens de katten herstellen en opnieuw 
gezond zijn, kunnen ze teruggezet worden. Raadslid Dominiek Sneppe vraagt naar het waarom van kastreren 
of steriliseren van katten: waarom moeten mensen dit doen als ze de katten toch weggeven?  Dit is vrij 
kostelijk (steriliseren) en het kan ervoor zorgen dat mensen hun katten op straat zetten met als gevolg dat er 
nog meer zwerfkatten zijn. De schepen verwijst opnieuw naar de Vlaamse regelgeving die de gemeente moet 
volgen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
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Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 februari 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 

augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van 
katten, wat betreft de sterilisatie van katten; 

Aanleiding 
- De verplichting om een diervriendelijk zwerfkattenplan te hebben volgens het besluit van de Vlaamse 

regering d.d. 23 februari 2018 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: Gunstig advies voor het zwerfkattenplan zoals voorgesteld in bijlage 
Procedure 
- Collegebeslissing d.d. 7 april 2020 – Aanpak zwerfkattenbeleid  
- Overleg met potentiële vrijwilligers d.d. 20 december 2019, 21 februari 2020 
- Telefonisch overleg met Blauwe kruis Brugge d.d. 1 april 2020 
Motivering 
- Er wordt vanuit de Vlaamse overheid gevraagd om een zwerfkattenplan op te maken. Een 

zwerfkattenplan zorgt voor een duidelijk en transparant stappenplan. 
- Er wordt ook gevraagd om voeder te voorzien voor de zwerfkatten. Er wordt voorgesteld dat de 

gemeente voeder voorziet en dat dit ter beschikking wordt gesteld aan de verantwoordelijken van de 
vrijwilligersgroepen. Er wordt voorgesteld om hiervoor een jaarlijks budget te voorzien van 500 euro. 

Dossierstukken 
- Collegebeslissing d.d. 7 april 2020 - Aanpak zwerfkattenplan 
- GR20200528 Zwerfkattenplan Zedelgem 
Besluit 
Enige artikel.- De gemeenteraad keurt onderstaand zwerfkattenplan goed.  
 
Wetgeving katten en zwerfkattenbeleid Zedelgem 
 

1. Wetgeving met betrekking tot (zwerf)katten 
Wet op de bescherming van de dieren van 4 mei 1995; wet tot wijziging van de wet van 14 augustus 
1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren. 
 
Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van katten 13 oktober 2017.  
Korte samenvatting: Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en 
geregistreerd worden voor ze 12 weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van 12 
weken en in elk geval vóór verhandeling, geïdentificeerd zijn en geregistreerd moeten worden in de 
centrale databank CatID. 
Onder verhandelen wordt ook het 'gratis weggeven' verstaan. 
Opgelet: bij verhandelen is er tevens de verplichte sterilisatie/castratie. 
Schematisch Overzicht van de Wetgeving (Bijlage 1) 
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Besluit van 23.02.2018; Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 
augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van 
katten, wat betreft de sterilisatie van katten. 
Korte samenvatting: Alle katten en kittens moeten gecastreerd/gesteriliseerd worden voor ze 5 maanden 
oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Dit geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden. 
Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het 
buitenland bestemd zijn. Katten die geboren zijn tussen 31 augustus 2014 en 31 maart 2018 moeten steriel 
gemaakt zijn tegen 1 januari 2020. 
Schematisch Overzicht van de Wetgeving (Bijlage 2) 
 
Een Diervriendelijk gemeentelijk zwerfkattenbeleid (begeleidende gids voor de lokale besturen) 
25.01.2019 
 
Meer info over o.a. de nieuwe wetgeving vind je op  
www.huisdierinfo.be (http://www.huisdierinfo.be/castratie-en-sterilisatie-van-katten en 
http://www.huisdierinfo.be/identificatie-en-registratie-katten)  
of op https://www.vlaanderen.be/castratie-identificatie-en-registratie-van-katten 
 

2. Achtergrond 
Deze wetgeving omtrent sterilisatie/castratie, identificatie en registratie blijkt nog niet helemaal 
ingeburgerd, waardoor het nog al te vaak gebeurt dat er ‘ongewenste’ nestjes kittens worden geboren.  
De castratie/sterilisatie, identificatie en registratie van katten heeft nochtans veel voordelen voor de katten 
zelf, de lokale ecosystemen, de eigenaars van de katten en de maatschappij.  
Katten zijn vanaf hun 5-6 maanden reeds vruchtbaar en kunnen verschillende nesten (van 3-6 kittens) per 
jaar grootbrengen. Een kattin en haar nakomelingen kunnen op 5 jaar tijd maar liefst voor 5000 kittens 
zorgen. Het niet steriliseren/castreren van katten zorgt voor kattenoverschot met daardoor een sterke 
toename van de zwerfkattenpopulatie en toename van ‘ongewenste’ katten in de dierenasielen. Deze 
laatsten zijn genoodzaakt om jaarlijks duizenden katten te laten inslapen.  
Naast het ethische aspect hangt hier ook een kostenplaatje aan, voor het steriliseren/castreren van 
zwerfkatten, het euthanaseren van de dieren, de administratieve kosten, en niet te vergeten de tijd van vele 
vrijwilligers die zich het lot en welzijn van de katten aantrekken.  
 

3. Visie en Doel 
Omwille van verschillende redenen (hieronder opgesomd) proberen we op een diervriendelijke manier het 
aantal zwerfkatten in de gemeente Zedelgem en deelgemeentes te verminderen. 
 
Standpunt dierenwelzijn katten 
Castratie/sterilisatie van (zwerf)katten kan sproeien, rondzwerven, vechten verminderen/voorkomen en 
zorgt ervoor dat de zwerfkattenpopulatie minder toeneemt en te beheren valt. Hierdoor: 
- Verkleint de kans op wonden ten gevolge van vechten, abcessen en overdraagbare 

ziektes (kattenaids (FIV), kattenleukose (FeLV)), wat het welzijn van de katten ten goede komt  
- Dienen aanzienlijk minder katten geëuthanaseerd te worden. 
 
Ecologisch standpunt: 
Naast het standpunt dierenwelzijn voor de katten, is het ecologisch standpunt (en daarmee ook het 
dierenwelzijn van de in het wild levende inheemse dieren) zodoende nog belangrijker om een strikt 
zwerfkattenbeleid toe te passen.  
(Zwerf)katten hebben een zeer grote invloed op ecosystemen en behoren tot de ergst invasieve soorten in de 
wereld. (Zwerf)katten hebben reeds bijgedragen aan het uitsterven van verschillende diersoorten en 
reduceren de lokale populaties aan vogels en kleine zoogdieren sterk (onder andere door predatie van deze 
in het wild levende dieren, het verstoren van de natuurlijke evenwichten, het verspreiden van ziektes). 
Het is dus ook uit het ecologisch standpunt zeer belangrijk dat de zwerfkattenpopulatie onder controle 
wordt gehouden door onder andere het toepassen van sterilisatie, identificatie en registratie.  
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Naast de wettelijke verplichte sterilisatie/castratie, registratie en identificatie van katten, worden 
katteneigenaars aangemoedigd om hun katten uitwendig herkenbaar te maken indien ze buitenlopen, 
waarbij het aandoen van een kattenbelletje kan helpen om het predatie-succes van de dieren naar beneden 
te halen, in het voordeel van de in het wild levende dieren. 
 
Om overlast te bestrijden en de publieke gezondheid te beschermen 
Zwerfkatten kunnen door vechten, lawaai (vooral tijdens de paartijd), vervuilen van de omgeving 
(openscheuren van vuilniszakken, uitwerpselen) voor overlast zorgen bij veel mensen.  
Ziektekiemen kunnen tussen katten en andere diersoorten (zoals onder andere de mens) worden 
overgedragen (Toxoplasma gondii, Salmonella spp., …). 
 

4. Zwerfkattenbeleid Zedelgem 
Bewustmaking 
In het zwerfkattenbeleid is het dus eerst en vooral belangrijk dat iedereen zich bewust is dat het 
castreren/steriliseren, het identificeren en registreren van de huiskatten noodzakelijk is, omdat het wettelijk 
verplicht is (zie wetgeving en bijlagen), maar tevens om ongewenste nestjes kittens te vermijden. 
Hierbij is het belangrijk dat iedereen begrijpt dat dit zwerfkattenbeleid wordt opgesteld ten voordele van de 
katten, de lokale ecosystemen, de buurtbewoners en de maatschappij. 
Net zoals over de aanschaf van een huisdier dient er over al de mogelijke gevolgen van het kweken met 
huisdieren goed nagedacht te worden. De beslissing om met een huisdier te kweken wordt hierbij liefst op 
voorhand besproken met de lokale dierenarts. 
Hiervoor zal samengewerkt worden met lokale dierenartsen, waarbij er wordt gevraagd extra informatie te 
verspreiden over de wetgeving omtrent steriliseren/identificeren van katten. Ook zal dit probleem 
regelmatig in het Zedelgem Magazine, op facebook en op de website worden aangehaald en zal er een 
pagina op de website van de gemeente Zedelgem aan gewijd worden. 
 
Algemeen principe 
Voor de zwerfkattenproblematiek word het systeem van vangen, steriliseren en terugplaatsen toegepast. Het 
systeem van het vangen, steriliseren, terugplaatsen (“trap, neuter, release” of TNR) heeft zowel voor de 
bevolking als voor de zwerfkatten voordelen. Voor de burgers zal er minder overlast zijn doordat de katten 
minder gaan sproeien en vechten, waardoor het risico op ziekteoverdracht en vervuiling van de omgeving 
kleiner wordt. De katten worden toleranter tegenover soortgenoten en vertonen minder territoriaal gedrag, 
en daardoor is het risico op verwondingen, ziektes en verkeersongevallen ook kleiner. Dankzij de TNR-
methode kunnen de zwerfkatten zich niet meer voortplanten en verkleint de populatie op termijn.  
 
Stakeholders 
Voor het toepassen van TNR methode worden heel wat stakeholders betrokken. Het is belangrijk dat de 
communicatie en samenwerking tussen de verschillende stakeholders goed verloopt om tot een geslaagd 
beleid te komen. Volgende stakeholders worden betrokken: 
- Gemeente Zedelgem (milieudienst - 050 28 82 25, technische dienst – 050 28 83 47) 
- Wijkinspecteurs (Algemeen nummer – 050 82 08 00) 

o Zedelgem 
 Imke Becue – 0492 90 19 38 
 Inge Vandekerckhove – 0492 27 30 52 

o Loppem 
 Heidi Ramboudt – 0492 27 30 47 
 Willem Verhaeghe – 0492 27 30 48 

o Veldegem 
 Wouter Verbeke – 0492 27 30 49 
 Robin Cassaer – 0492 27 30 50 

o Aartrijke 
 Isabelle Puype – 0492 27 30 45 
 Douglas Van Bossele – 0492 27 30 46 

- Vrijwilligersgroepen 
- Blauwe kruis Brugge (Krinkelstraat 4, 8380 Brugge – 050 32 09 66) 
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Voor de vrijwilligersgroepen wordt gestreefd om 1 groep op te richten per deelgemeente. Met deze groepen 
kan ook voor de vangacties en nazorg worden samengewerkt. 
 
Stappenplan TNR-methode 

1. Lokalisering / Meldpunt 
Het gemeentelijk meldpunt zwerfkatten is voorzien in de milieudienst 050 28 82 25 of 
milieu@zedelgem.be . 
De omvang van de (zwerf)kattenpopulatie wordt bijgehouden en in kaart gebracht. 
 

2. Controle ter plaatse 
Meldingen van burgers worden altijd gecheckt door de wijkinspecteurs, de lokale vrijwilligersgroep of de 
gemeentediensten. Zij gaan na in de buurt of het gaat over: 
- Zwerfkatten of ondernemende huiskatten 
- Of er aanwijzingen zijn over de herkomst van de katten 
- Of er kans is dat de dieren gechipt zijn 
- Wie er eventueel de dieren bijvoedert 
Indien er geoordeeld wordt dat het effectief om zwerfkatten gaat, wordt een vangactie opgezet. 
 

3. Voorbereiding vangactie 
Er wordt een overleg georganiseerd met de vrijwilligersgroep of melder en de gemeentelijke diensten om de 
locatie en de datum van de vangactie vast te leggen. 
De Gemeente stelt een bewonersbrief op voor de omwonenden. De brief wordt bezorgd door de 
wijkinspecteur, lokale vrijwilligersgroep of de gemeentediensten 
 

4. Vangactie 
De technische dienst (de verantwoordelijke voor de rattenverdelging) brengt de vangkooi ter plaatse en stelt 
deze op. Het plaatsen van de vangkooi gebeurt zo mogelijk op een plek die beschutting biedt voor de 
weersomstandigheden. Op de technische dienst zijn er vangkooien te ontlenen voor het vangen van 
zwerfkatten. Uit eigen ervaring door de technische dienst en uit de ervaring van de mensen die reeds een 
vangkooi ontleenden, blijkt dat het vangen zeer vlot verloopt. 
Voor het gebruik van de kooi is er een handleiding ‘hoe de vangkooi te gebruiken’. Dit wordt zo gedaan om 
welzijnsproblemen van de katten te vermijden en om de vanger te beschermen. Soms laten buurtbewoners 
hun huiskatten moedwillig vangen om hun dieren dan (gratis) gesteriliseerd terug te krijgen. Als dat vermoed 
wordt, wordt de gevangen kat terug gelost. 
Er moet ook gecontroleerd worden of de gevangen kat geen moederdier is dat nog zogende jongen heeft: in 
dat geval moeten ofwel de jongen ook gevonden worden, ofwel moet de kat worden vrijgelaten om te 
vermijden dat de kittens verhongeren. Als men pas op de operatietafel vaststelt dat de kat zogende is, dan 
moet men de melder verwittigen om uit te kijken naar kittens in de buurt. De kattin wordt dan wel 
gesteriliseerd, maar zodra de verdoving is uitgewerkt (binnen de 24 uur) wordt ze terug (op dezelfde plaats!) 
vrijgelaten. 
Controles gebeuren minstens twee keer per dag door de vrijwilligersgroep, melder of gemeentelijke 
rattenvanger. Eens een kat gevangen, wordt ze gecontroleerd op halsbandjes of oorknip. Indien dit negatief 
is wordt moet het Blauwe kruis Brugge meteen verwittigd worden door de vrijwilliger, melder of 
gemeentelijke rattenvanger. Tijdens de openingsuren (maandag tot zaterdag 09.00 tot 11.30 en 14.00 tot 
17.30) kan dit rechtstreeks op het nummer 050 32 09 66. Buiten de openingsuren moet de wijkinspecteur 
verwittigd worden op het nummer: 050 82 08 00 die de permanentiedienst van het asiel zullen contacteren. 
De betrokken vrijwilliger brengt ook de milieudienst op de hoogte via 050 28 82 25 of milieu@zedelgem.be 
 

5. Behandeling gevangen katten 
Voor de behandeling van de gevangen katten heeft de gemeente Zedelgem een overeenkomst gesloten met 
het dierenasiel Blauwe kruis Brugge. 
Blauwe Kruis Brugge - Dierenasiel 
Adres: Krinkelstraat 4, 8380 Brugge 
Telefoon: 050 32 09 66 
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Na vangen worden de zwerfkatten opgehaald door een medewerker van het Blauwe kruis. Bij hun 
binnenkomst in het asiel ondergaan de gevangen katten de Kitvia FIV-FELV test (kattenaids en leukemie); de 
dieren die niet slagen worden ingeslapen. De andere katten worden behandeld d.w.z. sterilisatie of castratie, 
alsmede registratie. 
De domesticeerbare katten blijven in het asiel en worden ter adoptie aangeboden. De domesticeerbaarheid 
van de katten wordt gecontroleerd door na te gaan in welke mate de katten benaderbaar zijn (Komen ze 
eten van aangeboden voedsel, kunnen ze gestreeld worden, kunnen ze opgepakt worden, …). 
Deze die niet (meer) gedomesticeerd kunnen worden krijgen een antibiotica toegediend zodat ze nog een 72 
uur beschermd zijn en worden zo vlug als mogelijk weer op dezelfde plaats uitgezet, zodat ze hun territorium 
niet verliezen. Er wordt gestreefd om de dieren binnen de 48 uur vrij te laten. Desgevallend kan de gemeente 
een andere plaats aanduiden. 
Slechts op advies van de dierenarts, wordt tot euthanasie overgegaan als de gezondheidstoestand een 
andere behandeling niet meer toelaat. 
Gesteriliseerde zwerfkatten krijgen een perforatie of knip in het oor. Zo kan men zien dat een zwerfkat al 
gesteriliseerd is om te vermijden dat ze opnieuw naar de dierenarts gebracht wordt voor sterilisatie 
 

6. Terugplaatsen Zwerfkatten 
Het Blauwe kruis Brugge staat in voor het terugplaatsen van de behandelde zwerfkatten. 
Om onrust, migraties en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen moet men de gesteriliseerde zwerfkatten 
terugplaatsen op de plaats waar ze gevangen werden zodra ze hersteld zijn van de operatie. De avond is het 
beste moment om de zwerfkatten vrij te laten. 
Voor hun lichamelijke en mentale welzijn is het heel belangrijk dat de zwerfkatten op dezelfde plaats van het 
vangen vrijgelaten worden. 
Voor de gemeente Zedelgem moet er een uitzondering gemaakt worden voor die locaties waar beschermde 
faunaelementen aanwezig zijn, zoals vlak bij Habitatrichtlijngebieden en erkende natuurreservaten. Goede 
locaties worden dan verder gezocht. 
 

7. Nazorg 
Zwerfkatten verkeren vaak in slechte conditie. Een goede nazorg van deze dieren wordt, uit het standpunt 
van dierenwelzijn, aangeraden.  
Nadat de zwerfkatten, na sterilisatie/castratie en merken, opnieuw worden vrijgelaten op de plaats van 
herkomst zal er, in samenspraak met de vrijwilligersgroep van de deelgemeente een verantwoordelijke 
worden aangesteld die de nazorg van de katten op zich neemt. 
Per kolonie katten zorgt de verantwoordelijke voor:  
1) Voederplaatsen 
- De dieren dienen op een gecontroleerde manier te worden gevoederd. Dat zorgt voor een betere 

weerstand tegen ziektes en is goed voor het welzijn van de dieren in het algemeen. Ook de overlast 
(openkrabben van vuilniszakken, …) zal hierdoor verminderen. De hoeveelheid voeding moet aangepast 
worden aan het aantal katten, en wordt verwijderd indien niet opgegeten om overlast van ratten te 
vermijden. Enkel de verantwoordelijke mag voederen.  

2) Schuilplaatsen 
Indien nodig zijn een aantal schuilhokken ter beschikking op de technische dienst van de gemeente. 
Deze kunnen ingezet worden volgens noodzaak en zolang de voorraad strekt. 

 
De gemeente maakt de nodige afspraken met de verantwoordelijke vrijwilliger, waarbij deze 
verantwoordelijke steeds met zijn vragen bij de milieudienst terecht kan. Op deze manier worden de vragen 
meer gebundeld per kattenkolonie 
 

5. Aanrijdingen  
 
Het meldpunt voor aangereden katten is de milieudienst (milieu@zedelgem.be -050 28 82 25) 
De technische dienst haalt de dieren op.  
Met de chiplezer worden de katten nagekeken op de aanwezigheid van een chip, waarna de respectievelijke 
eigenaar zal gecontacteerd worden zodat de deze zijn huisdier kan ophalen indien gewenst. 
Niet-gechipte katten worden opgehaald door het vilbeluik. 
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6. Bijlagen 
Bijlage 1: 

 
 
Bijlage 2: 

 
 
 
 
12. MILIEU - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE ZEDELGEM EN DE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VOOR UITWISSELING VAN KENNIS EN DIENSTVERLENING INZAKE MILIEU 
EN AANVERWANTE THEMA’S - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe stelt zich vragen bij het gegeven dat een uitdovend 'niveau' (provincie) 
samenwerkingsverbanden aangaat en vraagt de schepen om deze opmerkingen mee te nemen. Raadslid 
Frauke Breekelmans vraagt hoe er zicht gekregen kan worden op de kennis die uitgewisseld wordt. Schepen 
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Arnold Naessens antwoordt dat er kennis kan vrijkomen naar aanleiding van concrete projecten. Het 
raadslid vraagt om terugkoppeling naar de gemeenteraad en de schepen antwoordt dat dit ten tijde van 
behandeling van het dossier automatisch zal gebeuren. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- De vraag van de provincie om in te tekenen op een samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van 

kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s. 
Procedure 
- Het schrijven van de provincie d.d. 23 maart 2020 
Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: Gunstig om de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen voor 

uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s te ondertekenen. 
Motivering 
- Via deze overeenkomst kan beroep gedaan worden op expertise bij een van de 5 Provincies (doordat er 

al een overeenkomst is tussen Provincie West-Vlaanderen en de Provincies onderling) 
- Deze manier van werken werd juridisch afgetoetst en is in overeenstemming met de geldende wetgeving 

inzake overheidsopdrachten 
- Het ondertekenen van deze overeenkomst is gratis 
- Het ondertekenen van deze overeenkomst houdt geen exclusiviteit tot samenwerking met de 

Provincie(s) in. De gemeente behoudt dus de vrijheid om met andere dienstverleners samen te werken. 
- Bij een concrete vraag vanuit de gemeente wordt bekeken door de aanbieder-Provincie tegen welke 

kostprijs de uitvoering kan gebeuren en er wordt dan een offerte aan de gemeente bezorgd 
- De samenwerking gaat in na de goedkeuring door de gemeenteraad  en daarna de goedkeuring door de 

deputatie 
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- Het ontwerp van deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 31 december2020. De 
overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden en zo niet stilzwijgend verlengd worden tot 31 december 
van het volgende jaar. 

Dossierstukken 
- Samenwerkingsovereenkomst 
- Bijlage actielijst 
- Bijlage Praktische afspraken 
- Brief van de dienst Minawa van Provincie West-Vlaanderen 
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en 
dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s met de Provincie West-Vlaanderen te ondertekenen. 
Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
Artikel 3.- Een afschrift van deze beslissing, samen met de in 2 exemplaren ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst, wordt voor verder gevolg over gemaakt aan de dienst Minawa (Marie De 
Winter), Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
tussen de Provincie West-Vlaanderen en 

de gemeente/stad _________________________ 
voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema's 

 
Tussen 
enerzijds 
de Provincie West-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries, en met ondernemingsnummer BE 0207.725.696 , handelend in uitvoering van de beslissing van 
de Provincieraad van 5 maart 2020 en vertegenwoordigd door de Deputatie, voor wie optreden de heren 
Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Milieu en de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier, 
En 
anderzijds 
de gemeente/stad _________________________________ vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en schepenen, waarvoor optreedt de heer/mevrouw ___________________________ en de 
heer/mevrouw ________________________________________ handelend in uitvoering van de beslissing 
van het college/de gemeenteraad van __________________________________ 
verder “de gemeente” genoemd 
 
wordt overeengekomen wat volgt 
 
Voorwerp van de overeenkomst 
Artikel 1 Tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen is een intensievere samenwerking binnen het 
Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu (IPKC). 
De 5 provincies sloten een samenwerkingsovereenkomst af met als doel om de diensten die in de 
verschillende provincies actief zijn rond milieu in brede zin (dus ook waterbeleid, klimaat, natuur, landschap, 
NME, duurzame ontwikkeling en andere aanverwante thema's), nauw te laten samenwerken en hun 
aanwezige expertise te bundelen. 
Deze “samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 
aanverwante thema’s” vormt de basis van een nauwe interprovinciale samenwerking die opereert onder de 
noemer “Interprovinciaal Kenniscentrum” of IPKC. De beschikbare deskundigen in de verschillende 
provincies worden middels deze overeenkomst onderling inzetbaar gemaakt. Dit betekent dat een 
betrokken provinciebestuur kan vragen om tijdelijk binnen de eigen provincie, voor het eigen bestuur en/of 
voor lokale overheden waarmee wordt samengewerkt, één of meerdere deskundigen vanuit een andere 
provincie te kunnen inzetten voor een specifieke, beleidsrelevante taak of opdracht. 
Door het afsluiten van deze onderhavige overeenkomst met de Provincie West-Vlaanderen wordt mogelijk 
gemaakt dat de gemeente via de Provincie West-Vlaanderen ook beroep kan doen op één of meerdere 
deskundigen vanuit een andere provincie voor een specifieke, beleidsrelevante taak of opdracht. Middels 
deze overeenkomst wordt het IPKC-netwerk dus ook inzetbaar gemaakt voor de gemeente. 
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Het gaat hierbij om uitwisseling van dienstverlenende en ondersteunende taken van algemeen belang, 
louter tussen overheden en zonder betrokkenheid van private dienstverleners. 
Via onderhavige overeenkomst wil de provincie West-Vlaanderen de gemeente ondersteunen in haar beleid 
en op die manier gezamenlijke doelstellingen van de provincie en de gemeente inzake milieu en 
aanverwante thema’s realiseren. 
Deze overeenkomst laat toe 
(1) de gemeenten vanuit de 5 provincies via het IPKC-netwerk meer en beter te ondersteunen; vooral op die 
terreinen waar binnen de eigen provincie op vlak van milieu en aanverwante thema’s niet voldoende 
mogelijkheden en expertise aanwezig zijn, kan er deskundigheid ingezet worden via het IPKC-netwerk; 
(2) de gemeenten de kans te geven om specifiek voor milieuonderzoek gebruik te maken van de diensten van 
het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH - Antwerpen) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
(PCM - Oost-Vlaanderen) 
De 5 provincies verbinden zich in hun onderlinge samenwerkingsovereenkomst ertoe om op vraag van 
andere provincies en voor zover de capaciteit aanwezig en toereikend is, deskundigheid ter beschikking te 
stellen voor het uitvoeren van dienstverlenende en/of ondersteunende taken, opdrachten of projecten 
kaderend in het algemeen belang. 
 
Duur en opzeg van de overeenkomst 
Artikel 2: Deze overeenkomst vangt aan op ________________ en loopt tot en met 31 december 2020. 
Zonder opzeg wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd tot 31 december van het volgende jaar. 
Artikel 3: Opzeg van deze overeenkomst door één van beide partijen kan jaarlijks gebeuren tegen uiterlijk 30 
november. Opzeg dient aangetekend te gebeuren. De overeenkomst wordt dan vanaf het volgende 
kalenderjaar beëindigd. 
Indien de bestaande overeenkomst tussen de 5 Provincies (Samenwerkingsovereenkomst voor uitwisseling 
van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s) – waar onderhavige overeenkomst 
naar verwijst - wordt opgezegd, neemt de Provincie West-Vlaanderen het initiatief om onderhavige 
overeenkomst met haar gemeenten op te zeggen. 
Deze bestaande overeenkomst werd goedgekeurd op 22 oktober 2015 door de provincieraad van Provincie 
West-Vlaanderen en ging in voege vanaf 2016. 
 
Verbintenis vanwege de Provincie 
Artikel 4: de Provincie West-Vlaanderen zorgt voor afstemming en afspraken met de andere provincies. Om 
de ondersteuning van de gemeenten te optimaliseren en gezamenlijke provinciale initiatieven en projecten 
uit te werken, overlegt de Provincie regelmatig met de andere ¨Provincies. 
Bijgevoegde actielijst (aanbod via Interprovinciaal Kenniscentrum) is hiervoor richtinggevend. 
Deze lijst is opgemaakt vanuit diverse overwegingen nl. hiaten in aanbod vanuit Provincie West-Vlaanderen 
en streekintercommunales, signalen en vragen vanuit West-Vlaamse gemeenten naar bepaalde 
ondersteuning en capaciteit bij de andere Provincies. 
Deze lijst zal op regelmatige basis aangepast worden. De recentste lijst wordt telkens op vraag bezorgd aan 
de gemeente. 
 
Verbintenis vanwege de gemeente 
Artikel 5: De gemeente verbindt zich ertoe om vragen in kader van deze overeenkomst telkens te stellen via 
het afgesproken kanaal, hetzij de contactpersoon bij de provincie West-Vlaanderen, hetzij het digitaal 
platform (Sharepoint) van het Interprovinciaal kenniscentrum.  
De gemeente gaat dus niet rechtstreeks bij andere provinciebesturen aankloppen met een vraag. Indien de 
gemeente een vraag naar ondersteuning heeft die niet voorkomt in de bijgevoegde actielijst zal de Provincie 
eerst bekijken of ze gevraagde dienstverlening zelf kan leveren. Indien de gemeente met haar vraag niet bij 
de Provincie terecht kan, zal doorverwezen worden naar de ondersteuning door het IPKC. 
Artikel 6: De gemeente verbindt zich ertoe om bij de uitwisseling van dienstverlenende en ondersteunde 
taken en opdrachten de uitvoering ervan maximaal te faciliteren door onder meer volledige medewerking te 
verlenen, voor zover mogelijk en noodzakelijk toegang te verlenen tot beschikbare gegevens, enz. 
Per opdracht kunnen nadere afspraken gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, onder 
meer inzake timing, kwaliteitsbewaking, eigendomsrecht, aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden, 
betwistingen, enz. 
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Financiële bepalingen 
Artikel 7 Alle in het kader van deze overeenkomst geleverde prestaties worden verrekend conform vooraf per 
opdracht onderling te maken afspraken, waarbij onder meer kan gekozen worden voor: 
- het gratis leveren van prestaties wanneer het gaat om relatief beperkte vragen voor ondersteuning of 
uitwisseling van kennis; 
- het in rekening brengen van reële loonkosten incl. overhead, verplaatsingskosten, huur of afschrijving van 
materiaal en het aanrekenen van verbruiksgoederen, zodat de financiële overdracht steeds beperkt wordt 
tot de vergoeding van de werkelijke kosten van de diensten.  
 
 
13. OPENBARE WERKEN – LASTEN VERKAVELING KONING ALBERTSTRAAT/ ALPHONSE 
COUDENYSSTRAAT OP NAAM BVBA CEREMA INVEST - BESLISSING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 meer bepaald artikel 40 betreffende de bevoegdheden 

van de gemeenteraad 
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.19 en 4.2.20 
- verkavelingsreglementen Imewo goedgekeurd in de zitting van de raad van bestuur van Imewo d.d. 9 

december 2014 
Aanleiding 
- verkavelingsaanvraag op naam van bvba Cerema Invest voor het verkavelen van gronden tussen de 

Koning Albertstraat en de Alponse Coudenysstraat 
Procedure 
- elke aanvraag tot verkavelen, gelegen langs gemeentewegen die onvoldoende en/of niet aangepast of 

uitgerust zijn, moet onderworpen worden aan lasten, op te nemen in de verkavelingsvergunning. 
Adviezen 
INTERN 
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- eigen dienst: lasten opleggen voor het volledig bouwrijp maken van alle percelen uit de verkaveling.  
Motivering 
- de verkaveling is gelegen langs een gemeenteweg die onvoldoende en/of niet aangepast is voor de 

daarlangs voorgestelde verkaveling 
- de verkavelaar dient in te staan voor de kosten van de aanleg/uitrusting van alle nodige infrastructuur 

met het oog op het bouwrijp maken van alle percelen en het afwerken van het openbaar domein erlangs 
Dossierstukken 
- verkavelingsdossier 
Besluit 
Artikel 1.– BVBA Cerema Invest, verkavelaar van de gronden tussen de Koning Albertstraat en de Alphonse 
Coudenysstraat  kadastraal bekend als volgt: 3de afdeling, sectie G, nr. 606M4en als dossier OMV_ 
2020018606 dient in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de 
weginfrastructuur, die hierna bepaald worden. 
Artikel 2.- De verkavelaar dient in te staan voor de kosten , gemaakt door de overheden in de aanleg  de 
nieuw aangelegde Alphonse Coudenysstraat en de Henri Vandaelestraat waardoor het opgesplitst perceel 
aan gedeeltelijk uitgeruste wegenis komt te liggen. Dit in verhouding met de breedte van de perceelsgrens.  
Artikel 3.- De verkavelaar dient in te staan voor (niet limitatief opgesomd): het voorzien van 
wachtaansluitingen op de bestaande rioleringen voor gescheiden afvoer, het aanpassen van de strook 
tussen de Alphonse Coudenysstraat en het perceel, de plaatselijke inbuizing van de gracht ten einde het 
perceel toegankelijk te maken, … . . Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan 
het college.  
Artikel 4.- De verkavelaars hebben de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door 
de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas inzake privéverkavelingen strikt na te leven. De 
verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren aan de netten 
beheerd door de distributienetbeheerders. 
Artikel 5.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 
van het telecommunicatienet van BVBA Telenet (Teledistributie) en dienen hiertoe met deze maatschappij 
contact op te nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring 
voorgelegd worden. 
Artikel 6.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten uitvoeren 
aan het waternet door toedoen van De Watergroep en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 
nemen voor de opmaak van de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te 
worden. 
Artikel 7.- De verkavelaars dienen op hun kosten de vereiste uitbreidingen/aanpassingen te laten gebeuren 
van het telecommunicatienet van proximus nv en dienen hiertoe met deze maatschappij contact op te 
nemen voor de vereiste studie. Een uitvoeringsdossier dient ter goedkeuring voorgelegd te worden. 
Artikel 8.- De uitgevoerde infrastructuurwerken en de gronden waarop ze gerealiseerd worden die nog niet 
tot het openbaar domein behoren, dienen na het uitvoeren van de werken, kosteloos aan de gemeente 
afgestaan te worden. De kosten verbonden aan de grondoverdracht vallen ten laste van de verkavelaar. 
Artikel 9.- Van het perceel, gelegen aan Alphonse Coudenysstraat mag niets verkocht worden, zonder dat de 
lasten worden overgedragen bij verkoop aan de nieuwe grondeigenaar. 
Artikel 10. Van het perceel gelegen aan de Alphonse Coudenysstraat, zullen geen omgevingsvergunningen 
afgeleverd worden, dan nadat de houder van de vergunning heeft voldaan aan de opgelegde voorwaarden. 
Het voldoen aan de opgelegde voorwaarden, dient geattesteerd te worden door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 
14. RUIMTE – HANDHAVING RUIMTELIJKE ORDENING – INTERGEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR EN VERBALISANT - KOSTENDELENDE VERENIGING INTERGEMEENTELIJKE DIENST 
OMGEVINGSVERGUNNING EN HANDHAVING WVI – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST – BESLISSINGEN 
 
Beraadslaging 
Raadslid Dominiek Sneppe vraagt of de kost voorzien is in het meerjarenplan en of er een selectieprocedure 
doorgaat. Algemeen directeur Sabine Vermeire antwoordt dat de kost voorzien is en gedeeld wordt onder de 
drie gemeenten volgens de verdeelsleutel van de politiezone; een grondige selectieprocedure wordt gevoerd 
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en er zal een vacature gepubliceerd worden door de WVI waarop kandidaten die aan de vereisten voldoen, 
kunnen deelnemen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder Titel VI Handhaving, gewijzigd bij het decreet van 

de omgevingshandhaving dd. 1.3.2018 
- Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, in het bijzonder Titel XVI Toezicht, handhaving en 

veiligheidsmaatregelen, en het milieuhandhavingsbesluit dd. 12.12.2008 
- Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 mbt de bevoegdheden van de gemeenteraad 
Aanleiding 
- Nieuwe wetgeving voor de handhaving van ruimtelijke ordening 
Adviezen 
- Diensten milieu en ruimtelijke ordening: positief, zie rubriek motivering 
- Financieel directeur: positief advies. Het budget zal voorzien worden in het meerjarenplan 2020-2025.  
Procedure 
- Bespreking van de mogelijkheden tot  intergemeentelijke samenwerking over handhaving ruimtelijke 

ordening in het BOZ-overleg (Beernem, Oostkamp en Zedelgem) dd. 13 mei 2019 tussen de 
Burgemeesters, korpschef Eddy Van Daele en de algemeen directeurs 

- Verdere afstemming van de mogelijkheden mbt intergemeentelijke samenwerking over handhaving 
ruimtelijke ordening én milieu op ambtelijk niveau dd. 4 november 2019 

- Bespreking en standpuntbepaling omtrent de intergemeentelijke aanpak van handhaving ruimtelijke 
ordening en milieu in het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19 november 2019 

Motivering 
- Op 1 maart 2018 trad het decreet van 25 april 2014 “betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning” in werking. De inwerkingtredingsdatum werd bepaald in het regeringsbesluit 
van 9 februari 2018 “betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en 
opheffing van diverse besluiten” (‘Ruimtelijke Ordening -Handhavingsbesluit’), dat eveneens op die 
datum in werking trad.  Deze nieuwe regeling is geïnspireerd door de handhavingsregeling die sedert 
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2009 voor de milieuwetgeving geldt. Er blijven weliswaar nog substantiële verschillen bestaan tussen 
beide handhavingsstelsels, ook al gaat het over dezelfde vergunning. De wijzigingen die in eenzelfde 
periode in het milieuhandhavingsbesluit werden doorgevoerd, hebben daartegenover een minieme 
impact. 

- Hoekstenen van de nieuwe regeling voor de handhaving van ruimtelijke ordening zijn (1) de indeling van 
de schendingen van de regelgeving in stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige 
inbreuken, (2) een versterking van de regeling van de herstelmaatregelen die de rechter kan opleggen en 
(3) een aanzienlijke uitbreiding  voor de gemeenten van het bestuurlijke 
sanctioneringsinstrumentarium, onder meer door de invoering van ruim toepasbare bestuurlijke 
beboetingsbevoegdheden. Zo moeten de gemeenten niet altijd meer eerst via de rechter. De gemeenten 
zullen bvb. zelf een 'last onder dwangsom' kunnen opleggen om een overtreding ongedaan te maken. 

- Daarnaast zijn er bevoegdheidsverschuivingen en nieuwe actoren. Het College is zijn bevoegdheid om 
herstelvorderingen in te stellen kwijt sedert 1.3.2018. De Burgemeester en de nieuwe actor 
‘stedenbouwkundig inspecteur’ (wanneer deze is aangesteld) nemen de vroegere taken en 
bevoegdheden van het Schepencollege over. Het Schepencollege kan enkel nog herstelattesten 
opmaken en beslissen over het niet of gedeeltelijk invorderen van de dwangsommen.  

- Naast de stedenbouwkundig inspecteur is de stedenbouwkundig verbalisant ook een nieuwe actor. Deze 
functiehouder kan zachte handhaving opnemen (adviezen/aanmaningen), misdrijven en inbreuken 
opsporen en vaststellen, stakingsbevelen opleggen en hieruit voortvloeiende maatregelen treffen. De 
inspecteur daarentegen kan strafrechterlijk optreden zoals het inleiden van herstelvorderingen, nemen 
van bestuurlijke maatregelen, sluiten van minnelijke schikkingen en beslissen over het niet of 
gedeeltelijk invorderen van de dwangsommen. De Burgemeester en de stedenbouwkundig inspecteur 
hebben dezelfde bevoegdheden.  

- Een stedenbouwkundig verbalisant aanstellen is noodzakelijk. Een stedenbouwkundig inspecteur niet. 
Als er geen stedenbouwkundig inspecteur is, dan zijn de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden 
exclusief voor de Burgemeester.  

- ‘Stedenbouwkundig verbalisant’ en ‘stedenbouwkundig inspecteur’ kunnen één en dezelfde persoon 
zijn. Er zijn geen specifieke vereisten inzake opleiding of bekwaamheid wettelijk opgelegd. De 
aanduiding en eedaflegging gebeuren in het College. Eigen personeel of personeel van een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen voor de beide functies aangeduid worden. Personeel 
van de politiezone kan deze functies niet opnemen (wettelijk niet mogelijk).  

- Er is het voorstel aan de gemeenteraad om invulling te geven aan de functies van stedenbouwkundig 
verbalisant en stedenbouwkundig inspecteur. Dit voorstel is niet ingegeven door repressieve 
overwegingen (geen ‘politiestaat’ als doel). De focus van het beleid voor milieuhandhaving lag steeds op 
preventie, overleg en maximale administratieve afhandeling. Deze beleidslijn kan evenzeer 
doorgetrokken worden naar de handhaving van ruimtelijke ordening. Toezicht heeft als voornaamste 
taak dat er op het terrein resultaat geboekt wordt. Vertrekpunt is de positieve ingesteldheid en 
bereidwilligheid van de bevolking (burgers en exploitanten) en de dienstverlenende/sensibiliserende 
benadering van de gemeente. Sensibiliseren is een eerste, zeer belangrijke en preventieve stap: de 
burger goed informeren zodat regelgeving kan nageleefd worden en er kansen gegeven worden om 
fouten recht te zetten. Pas als onderhandelen en bemiddelen geen bereidheid teweeg brengt om de 
inbreuken of-misdrijven te stoppen of als de aard, frequentie en ernst van de overtreding van die aard 
zijn dat onderhandelen en bemiddelen niet zinvol is, is repressieve handhaving aan de orde.  

- Vaststellingen vandaag de dag zijn dat er op vlak van handhaving ruimtelijke ordening ofwel zeer ad hoc 
gewerkt wordt omdat er geen expliciet handhavingskader is alsook omdat er geen tijd is voor 
informeren, sensibiliseren, toezicht houden en handhaven. Los van het gegeven tijd is de aanduiding van 
de eigen omgevingsambtenaar als stedenbouwkundig verbalisant/inspecteur is niet aangewezen 
omwille van de dubbele ‘petjes’ die deze functiehouder zou moeten opnemen. 

- We zien verschillende meerwaardes in de aanwerving van een nieuwe intergemeentelijke functie 
stedenbouwkundig verbalisant/inspecteur voor de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Deze 
functiehouder heeft zijn werkplaats binnen de toezichtscel milieu van de politiezone. Meer efficiëntie en 
minder kwetsbaarheid (delen van personeel – back-upmogelijkheden) zijn meerwaardes. Alsook zien we 
voordelen van een bovenlokale, geïntegreerde handhavingsvisie waarbinnen individuele problemen 
benaderd worden vanuit een centrale toezicht- en handhavingscel. Deze cel moet weliswaar opereren 
binnen een afgesproken beleidskader dat bij voorkeur een uniform kader is voor de drie gemeenten 



 

36 

- Dit beleidskader is het wettelijk opgelegd prioriteitenkader voor handhaving ruimtelijke ordening en 
milieu dat in een latere zitting van heden aan de gemeenteraad voor beraadslaging en goedkeuring 
wordt voorgelegd.  

- De nieuwe intergemeentelijke functie kan via de kostendelende vereniging voor omgevingsvergunning 
en handhaving van de WVI aangeworven worden. Voordeel is kennisdeling met intergemeentelijke 
functies voor andere regio’s hetgeen efficiëntie en kwaliteit biedt. Voor de bekostiging per gemeente kan 
de verdeelsleutel die voor de politiezone van toepassing is, eveneens gehanteerd worden. 

- Hiertoe dient een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de WVI waarvan het ontwerp ter 
beraadslaging en goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad; eenzelfde samenwerkingsovereenkomst 
wordt in de gemeenteraden van Beernem en Oostkamp voorgelegd  

Dossierstukken 
- Presentatie met duiding van de nieuwe wetgeving, de huidige pijnpunten en voorstellen omtrent 

handhaving ruimtelijke ordening en milieu 
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de WVI voor het oprichten van een kostendelende 

vereniging intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving 
- Functiebeschrijving intergemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur en verbalisant  
Besluit 
Enig artikel.- De gemeenteraad beslist tot het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor het 
oprichten van een kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en 
handhaving voor de aanwerving en aanstelling van een intergemeentelijke functie van stedenbouwkundig 
inspecteur en verbalisant voor de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem. 
 
KOSTENDELENDE VERENIGING OMGEVINGSVERGUNNING EN HANDHAVING MAART 2020 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  
KDV IGOH-WVI (KOSTENDELENDE VERENIGING INTER-GEMEENTELIJKE DIENST 
OMGEVINGSVERGUNNING EN HANDHAVING–WVI) 
 
1    Zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid 

 De zelfstandige groepering “kostendelende vereniging KDV IGOH-WVI” wordt opgericht en werkt als 
een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig art. 44, 
§2bis, tweede lid van het BTW wetboek. 

 De zelfstandige groepering handelt tegenover haar leden en tegenover derden als afzonderlijke 
vereniging, onder haar eigen benaming “kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst 
omgevingsvergunning en handhaving - WVI”, hierna verkort genoemd “KDV IGOH-WVI” (of louter als 
verwijzing binnen deze overeenkomst “de KDV”). 

 De leden gaan hiervoor een duurzame samenwerking aan. 
 

2    Leden van de KDV IGOH-WVI 
 De identiteit van de leden alsook de aard van hun activiteiten wordt opgenomen in de ledenlijst in 

Annex 1 aan deze samenwerkingsovereenkomst. Elke wijziging ingevolge uittreding van bestaande 
of toevoeging van nieuwe leden geschiedt overeenkomst de modaliteiten hierna bepaald in deze 
samenwerkingsovereenkomst. 

 Bij wijziging van de leden en/of hun activiteiten wordt de ledenlijst in Annex 1 overeenkomstig 
aangepast. 
 

3    Omschrijving van de activiteiten van de leden 
 Elk lid van de zelfstandige groepering verklaart op geregelde wijze zoals bedoeld in artikel 44, §2bis 

BTW wetboek (en de administratieve richtlijnen ter zake) een overwegend deel (minstens 50%) van 
zijn activiteiten uit toe oefenen die op grond van art. 44 van het BTW wetboek zijn vrijgesteld of 
waarvoor dat lid niet BTW belastingplichtig is. 

 De aard van de activiteiten van elk lid is vermeld in de ledenlijst in Annex 1. 
 

4    Omschrijving van de activiteiten van de KDV IGOH-WVI 
 De zelfstandige groepering KDV IGOH-WVI heeft tot doel voor de leden een gezamenlijke 

dienstverlening uit te bouwen, specifiek gericht op het ondersteunen van de leden bij de uitoefening 
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van hun van BTW-vrijgestelde activiteiten, op het vlak van de omgevingsvergunning en handhaving. 
Zij zal hiertoe het nodige gekwalificeerde personeel inzetten. 

 Deze diensten zijn steeds gerelateerd aan, gericht op en derhalve direct nodig voor de van  BTW-
vrijgestelde activiteiten van de leden. 

 Een beschrijving van de gezamenlijke dienstverlening die door de groepering voor de leden wordt 
verricht, is opgenomen in Annex 3 van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 

5    Omschrijving van de werking van de KDV IGOH-WVI 
5.1 Algemeen 

 Het personeel dat wordt ingezet voor de dienstverlening van de KDV IGOH-WVI aan de leden is 
gemeenschappelijk personeel van de KDV IGOH-WVI. 

 Dit personeel wordt hetzij aangeworven door WVI als gemeenschappelijk personeel, hetzij ter 
beschikking gesteld door WVI aan de zelfstandige groepering. 

 De identiteitsgegevens van het gemeenschappelijk personeel, evenals het concrete werkregime 
voor wat de prestaties voor de groepering betreft, zijn terug te vinden in Annex 2 bij deze 
overeenkomst, die van deze overeenkomst integraal deel uitmaakt. 

 De KDV IGOH-WVI zal gevestigd zijn te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35 waar tevens de boeken, 
geschriften en bescheiden met betrekking tot de groepering zullen worden bewaard. 

 Diensten of goederen die geleverd worden aan de KDV zullen gefactureerd worden aan de KDV 
IGOH-WVI op voormelde adres. 

 Voor de doeleinden van de toepassing van btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw wordt WVI 
aangesteld als de beheerder van de KDV IGOH-WVI. WVI zal derhalve ook instaan voor de 
formaliteiten die in het kader van deze vrijstelling in voornoemd wetsartikel worden opgelegd aan 
de zelfstandige groepering waaronder aanmelding bij de administratie en het overmaken van de 
ledenlijsten, houden van afzonderlijke boekhouding en rapportering aan de leden. 
 

5.2 Concreet 
 De leden mandateren WVI, als lid van de zelfstandige groepering tot 

- hetzij de aanwerving van gemeenschappelijk gespecialiseerd personeel, 
- hetzij het ter beschikking stellen van eigen gekwalificeerd personeel als gemeenschappelijk 
personeel van de zelfstandige groepering 

 Het gemeenschappelijk personeel van de KDV IGOH-WVI zal aangenomen / tewerkgesteld worden 
overeenkomstig het WVI-personeelsstatuut. 

 Minstens éénmaal per jaar zal WVI als beheerder van de KDV IGOH-WVI een stuk overmaken aan de 
leden van de KDV IGOH-WVI met een detail van de voor de zelfstandige groepering gemaakte kosten 
inclusief de tewerkstelling van het gemeenschappelijk personeel. 

 
6    Vergoeding voor de diensten verstrekt door de KDV IGOH-WVI aan de leden 
6.1 Algemeen 

 Er wordt geen systematische winst beoogd met de geleverde dienstverlening. 
 Aan ieder lid aangerekende vergoeding vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel in 

de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. 
 Eventuele winsten worden niet uitgekeerd maar aangewend voor de instandhouding of verbetering 

van de verstrekte diensten. 
 

6.2 Gezamenlijke uitgaven 
De gezamenlijke uitgaven van de diensten geleverd aan de leden omvatten: 

 de directe en de indirecte salariskosten zoals hierna omschreven 
 de facturen die WVI van zijn leveranciers ontvangt direct gelieerd aan de dienstverlening van de KDV 

Onder directe salariskosten wordt begrepen: 
- Brutoloon met inbegrip van gewoon vakantiegeld, vakantiegeld bij uitdiensttreding en forfaitaire 
vergoeding, eindejaarspremie, 13de maand, maaltijdcheques, 
- RSZ-bijdragen werkgever, 
- Verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering op 
dienstverplaatsingen), 
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- Fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
- Bijdrage interbedrijfsgeneeskundige dienst, 
- Vakbondspremie, 
- 2de pensioenpijler, 
- Gebeurlijke ontslagvergoeding, 
- Gewaarborgd loon bij ziekte, 
- loonadministratiekosten. 
Onder indirecte salariskosten worden verstaan: 
- Aanwervingskost, 
- Kantoor (huur, onderhoud, energie, water, meubels, netwerken computer/telefoon/printers/backup), 
- Kantoorbenodigdheden (drukwerk, papier, kopies, postkosten, kleine materialen, vergaderkosten), 
- Dienstverplaatsingskosten, 
- Laptop en softwarelicenties, 
- Smartphone incl. abonnement, 
- Vorming (boeken, tijdschriften, opleiding, studiedagen), 
- Kleine personeelskosten (uitstap, geschenk, receptie, …) 
 
6.3 Uitzonderlijke kosten 
Uitzonderlijke kosten voor de gemeenschappelijke dienstverlening van de KDV zijn specifieke kosten voor 
activiteiten/projecten die worden ontwikkeld in het kader van de opdracht bv. kosten voor een website, 
reiskosten voor een buitenlandse reis, cateringkosten voor vergaderingen, organisatiekosten symposia en 
zijn kosten die niet gedekt zijn door kosten zoals bepaald onder 6.2. 
De uitzonderlijke kosten worden volgens dezelfde verdeelsleutel verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep anders 
wordt overeengekomen, met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het principe van 
kostenverdeling gebeurt, waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, 
representatieve maatstaven. 
 
6.4 Huisvesting en praktische ondersteuning 
De standplaatsen van het gemeenschappelijk personeel worden weergegeven in Annex 2. 
Het gemeenschappelijk personeel zal echter vaak werkzaam zijn bij de leden zelf. 

 Elk lid voorziet hiertoe een werkplek, inclusief de normale kantoorfaciliteiten (klein materiaal, 
printer, kopieermachine, telefonie, internetverbinding ….) op zijn locatie. De kosten hieraan 
verbonden neemt elk lid te zijnen laste. 

 Elk lid dient de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn 
verzekering op te nemen. 

 
7    Vooropgestelde dienstverlening 

 Een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden zal worden bepaald door 
de stuurgroep. 

 De effectief verstrekte diensten zullen worden bijgehouden in een door WVI ter beschikking gestelde 
rapporteringstool. 

 
8    Verdeling van de gezamenlijke uitgaven onder de leden 
8.1 Verdeelsleutel 

 De verdeling tussen de leden van de gezamenlijke uitgaven, berekend op basis van 6.2 hiervoor, zal 
geschieden pro rata de diensten die per lid werden gepresteerd in het afgelopen jaar. 

 Voor het eerste half jaar, in functie van de halfjaarlijkse tussenkomst, zal de verdeling geschieden 
overeenkomstig de prognose van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep 
bepaald. 

 De jaarlijkse eindafrekening zal geschieden op basis van de nacalculatie van de gepresteerde 
diensten zoals geregistreerd via de rapporteringstool. 
 

8.2 Beheer en rapportering 
WVI zal instaan voor: 

 De registratie, het beheer van gezamenlijke uitgaven in een afzonderlijke boekhouding 
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 De prefinanciering van de gezamenlijke uitgaven (zie betalingsmodaliteiten hierna) 
 De calculatie van de verdeling van de gezamenlijke uitgaven onder de leden 
 Periodieke (jaarlijks) rapportering over de kostprijscalculatie aan de leden 
 Opvraging van de terugbetaling van het aandeel van de leden in de gezamenlijke uitgaven in 

verhouding de verstrekte diensten, zoals hiervoor bepaald 
 Opvraging van de jaarlijkse verklaring van de leden omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn 

vrijgesteld van BTW of waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2. 
De leden zullen instaan voor: 

 De betaling van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven in verhouding tot de verstrekte diensten, 
zoals hiervoor bepaald 

 De jaarlijkse verklaring omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW of 
waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2. 
 

8.3 Betalingsmodaliteiten 
 Halfjaarlijks wordt namens de KDV IGOH-WVI door WVI een tussenkomst gevraagd aan de leden van 

50% van de geraamde gezamenlijke uitgaven van het lopende jaar, op basis van de verdeling van 
het vorige jaar. Voor het eerste jaar zal de verdeling geschieden overeenkomstig de prognose van de 
verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep bepaald.  

 De jaarlijkse eindafrekening geschiedt op basis van de nacalculatie van de gepresteerde diensten 
over het afgelopen jaar, zoals geregistreerd via de rapporteringstool. 

 De leden beschikken over een betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging door 
WVI. 

 
9    Aansturing 
De werking van de KDV IGOH-WVI wordt opgevolgd door één of meerdere stuurgroepen. 
Indien wenselijk kan er immers per soort van gezamenlijke dienstverlening een stuurgroep worden 
opgericht. 
 
Indien hiervoor wordt geopteerd gelden onderstaande bepalingen per stuurgroep met dien verstande dat 
enkel de leden die beroep doen op een specifieke soort van dienstverlening deel kunnen uitmaken van die 
specifieke stuurgroep. 
 
9.1 Samenstelling stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elk lid. 
De leden van de stuurgroep kunnen een plaatsvervanger aanduiden. 
 
9.2 Bevoegdheden stuurgroep 

 De stuurgroep bepaalt de gewenste gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten 
binnen de specifieke doelstellingen van de KDV IGOH-WVI. Zij stelt hiertoe het takenpakket van het 
gemeenschappelijk personeel vast. 

 De stuurgroep maakt een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden op. 
 De stuurgroep volgt de verdeling van de verstrekte diensten op en stuurt deze bij wanneer nodig. 
 De stuurgroep zoekt ook samen naar een oplossing bij langdurige afwezigheid, ontslag of vrijwillig 

vertrek van gemeenschappelijk personeel. 
 
9.3 Werking stuurgroep 
9.3.1 Organisatie 

 De stuurgroep komt minimaal één keer per jaar bijeen. WVI roept de vergaderingen bijeen. 
 De stuurgroep duidt een voorzitter en ondervoorzitter aan onder de leden. 
 In het vooruitzicht van deze vergaderingen maakt de IGOH een verslag op betreffende de 

werkzaamheden. Dit verslag bevat minimaal een overzicht van de verstrekte diensten per lid. 
 
9.3.2 Beslissingen 

 De beslissingen worden genomen op basis van een gewone meerderheid. 
 Elk lid heeft één stem. 
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 De stuurgroep kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de leden aanwezig 
is. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe stuurgroep belegd binnen de maand. Voor 
de punten die dan voor een tweede maal op de agenda voorkomen, geldt het quorum niet. 

 
10     Duurtijd van de overeenkomst 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van 4 jaar. 
 De periode van 4 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar. 
 
11     Uittreding vanwege 1 of meerdere leden 
Na de vaste duurtijd van 4 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering onder volgende 
modaliteiten: 

 De wens van een lid tot uittreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het bevoegde 
orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep per 
aangetekend schrijven. 

 Na ontvangst van deze beslissing door de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep gaat 
een onderhandelingstermijn van 6 maand van start. 

 Gedurende deze periode wordt met alle leden samen naar een oplossing gezocht; deze kan er o.m. 
in bestaan dat andere leden bijkomende dienstverlening opnemen of dat er bijkomende leden (die 
beantwoorden aan de groepsvoorwaarden) worden aangetrokken. 

 Indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden waarin de resterende en/of nieuwe leden zich 
kunnen vinden, wordt de stopzettingsprocedure (zie artikel 12) ingezet. 

 Een uittredend lid van de KDV blijft gehouden tot betaling van zijn aandeel in gezamenlijke en of 
uitzonderlijke uitgaven dat wordt bepaald door de hierboven genoemde verdeelsleutel, dewelke 
zijn gedaan tot en met de laatste dag van de maand waarin hij effectief uittreedt uit de KDV. 
 

12    Toetreding van nieuwe leden 
 De wens van een lid tot toetreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het bevoegde 

orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep per 
aangetekend schrijven. 

 De stuurgroep onderzoekt de haalbaarheid/wenselijkheid van de toetreding van het nieuw lid o.m. 
in functie van de herverdeling van de geleverde prestaties onder de leden of uitbreiding van de 
beschikbare dienstverlening. 

 De stuurgroep beslist over de aanvaarding van nieuwe leden. 
 Een nieuw lid dient zich te verbinden tot een deelname van minstens 2 jaar, behalve in geval van 

stopzetting zoals hierna bepaald. In dat geval gelden de termijnen bepaald in dat artikel. 
 
13    Stopzettingsprocedure 
Na de vaste duurtijd van 4 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet onder 
volgende voorwaarden en met inachtneming van volgende modaliteiten: 
1. Ingevolge de beslissing van de bevoegde organen van alle leden tot stopzetting van de samenwerking 
2. Automatisch indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden bij de wens tot uittreding vanwege 1 of 
meerdere leden, zoals vermeld in punt 4 van artikel 11. 
3. Een vooropzegperiode voor beëindiging van de samenwerking die overeenkomt met de langste wettelijke 
opzeggingstermijn die op dat ogenblik voor (een van) de gemeenschappelijke werknemer(s) van toepassing 
is. 
4. Deze vooropzegperiode gaat in vanaf de kennisname van de beslissingen van de leden tot stopzetting of 
van het verlopen van de termijn zoals bepaald in punt 4 van artikel 11 hiervoor door de raad van bestuur van 
WVI. 
 
14    Toepassingsmodaliteiten van de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis 
De in artikel 6.2 genoemde gemeenschappelijke werkingskosten zullen door de zelfstandige groepering aan 
haar leden worden doorgerekend (volgens de modaliteiten van deze overeenkomst) vrij van btw in de mate 
dat aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw is voldaan. 
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De leden dragen individueel de eindverantwoordelijkheid voor hun eigen verklaringen vermeld in artikel 2. 
Indien de verklaring van een lid onjuist is, dan is dat lid ten aanzien van de zelfstandige groepering gehouden 
tot het voldoen van de btw (verhoogd met eventuele nalatigheidsinteresten en boetes) die verschuldigd 
wordt ingevolge de niet-toepasbaarheid van de btw-vrijstelling. 
De leden verklaren dat zij de dienstverlening van de KDV IGOH-WVI uitsluitend genieten voor de doeleinden 
van hun van btw vrijgestelde activiteiten (conform artikel 44 Wbtw) of hun activiteiten waarvoor ze  
nietbelastingplichtig zijn. Indien deze verklaring onjuist blijkt te zijn, zal het betrokken lid aan de KDV de btw 
moeten voldoen over de integrale aangerekende vergoeding (verhoogd met eventuele 
nalatigheidsinteresten en boetes). De leden die de dienstverlening van de KDV IGOH-WVI slechts gedeeltelijk 
aanwenden voor vrijgestelde handelingen of activiteiten waarvoor zij niet-belastingplichtig zijn, dienen 
hiervan melding te maken. In voorkomend geval zal onderzocht worden in welke mate de door de KDV IGOH-
WVI aangerekende kostenvergoeding overeenkomstig de dan geldende administratieve richtlijnen kan 
uitgesplitst worden in een deel dat van de btw-vrijstelling kan genieten en een niet-vrijgesteld deel. 
 
15    Afspraken met betrekking tot wijzigende wetgeving 
Bij wijziging van de regelgeving (op wetgevend vlak of in de administratieve richtlijnen) omtrent zelfstandige 
groeperingen, op basis waarvan deze samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt, zal de huidige 
samenwerkingsovereenkomst, indien nodig, worden aangepast aan deze gewijzigde regelgeving. 
 
ADDENDUM 1 AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘KOSTENDELENDE VERENIGING 
INTERGEMEENTELIJKE TOEZICHTHOUDER’ 
 
De leden die toegetreden zijn op 01/04/2020 maken deel uit van een aparte stuurgroep intergemeentelijke 
toezichthouder 2.0. en voor deze leden wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1 
In afwijking van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van 4 jaar. 
 De periode van 4 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar. 
 
Artikel 2 
In afwijking van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 4 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering onder de 
modaliteiten zoals bepaald in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst. 

 
Artikel 3 
In afwijking van artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 4 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden 
ingezet onder voorwaarden en met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 
van de samenwerkingsovereenkomst. 
 

Dit addendum wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekend door de leden 
die zijn toegetreden op 01/04/2020. 
 
ADDENDUM 2 AAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘KOSTENDELENDE VERENIGING 
INTERGEMEENTELIJKE TOEZICHTHOUDER’ 
 
De leden die toegetreden zijn op …./…./2020 maken deel uit van een aparte stuurgroep intergemeentelijke 
toezichthouder 3.0. en voor deze leden wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1 
In afwijking van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van 4 jaar. 
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 De periode van 4 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar. 
 
Artikel 2 
In afwijking van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 4 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering onder de 
modaliteiten zoals bepaald in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst. 
 

Artikel 3 
In afwijking van artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 4 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden 
ingezet onder voorwaarden en met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 
van de samenwerkingsovereenkomst. 
 

Dit addendum wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekend door de leden 
die zijn toegetreden op …./…./2020. 
 
AANVULLENDE TOELICHTING BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘KOSTENDELENDE 
VERENIGING INTERGEMEENTELIJKE TOEZICHTHOUDER’ 
 
01/01/2019 - Kennisgeving gewijzigde omstandigheden 
Punt 2 van artikel 6.5 is, na overleg met onze verzekeringsmakelaar, sedert 1 januari 2019 niet meer van 
toepassing. De burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteit wordt niet langer rechtstreeks 
via de afzonderlijke leden geregeld, maar wordt opgenomen in de polis van WVI. De hieraan verbonden 
kosten zijn, net zoals de andere verzekeringen, directe salariskosten en worden verdeeld tussen de leden 
zoals vermeld in artikel 8.1. De nieuwe werkwijze wordt gecommuniceerd via de stuurgroepen. 
 
01/01/2020 - Verduidelijking betreffende artikel 6.3 en de kosten voor KDV beheer 
De kosten zoals vermeld in artikel 6.3 omvatten ook de kosten voor KDV beheer, bestaande uit: 

 Bijhouden afzonderlijke boekhouding KDV 
 Jaarlijkse kostencalculatie en rapportering 
 Opvolging btw-verplichtingen 
 Personeelsbeheer en –begeleiding 
 IT-ondersteuning 
 Organisatie stuurgroep 
 Overige beheerstaken 

De KDV beheerskosten worden geraamd op een halve dag tijdsbesteding per maand. Deze kosten worden 
volgens dezelfde verdeelsleutel (zie 8.1) verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep anders wordt overeengekomen, 
met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het principe van kostenverdeling gebeurt, 
waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, representatieve maatstaven. 
 
 
15. RUIMTE - MASTERPLAN SNELLEGEMSESTRAAT - BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie tevreden is met het voorstel omdat er veel groen voorzien 
is, alsook juicht ze de duurzame manier waarop een straat en verkaveling kan ingericht worden toe: veel 
mensen wonen samen en daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en zwakke weggebruikers, 
parkeerplaatsen worden ondergronds voorzien. Raadslid De Meester vervolgt dat er nog een stap verder 
gezet kan worden naar de verordening toe, bvb. normering rond het bouwen van energieneutrale woningen, 
bepalingen omtrent het voorzien van speelpleinen. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze wil alarmeren 
voor een 'achterpoortje', tussen de Diksmuidse Heirweg en de Snellegemsestraat, het risico bestaat erin dat 
het agrarisch gebied aangesneden wordt als woonuitbreidingsgebied (ze verwijst naar het gegeven van 
'ruilverkavelingen'). Vandaar de oproep van raadslid Martine De Meester om alle 'achterpoortjes' weg te 
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werken en te gaan voor het behoud van de groene long in de dorpskern van Zedelgem. Raadslid Eddy De 
Wispelaere zegt dat hij betreurt dat de indertijd vooropgezette doelstellingen (twee jaar terug) aan de kant 
geschoven worden, in het bijzonder heeft het raadslid het over het wegtrekken van de school uit de 
dorpskern en dat schaadt zijn inziens de kernversterking van het dorp.  Verder zegt het raadslid dat zijn 
fractie het eens is met het masterplan. Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de voorgestelde normering 
niet kan opgenomen worden in een masterplan (dit gebeurt in een verdere, verdiepende fase) en voegt toe 
dat ruimte voor speelpleinen reeds voorzien is in het plan. De schepen zegt verder dat de school een 
stuwende factor was en dat de regelgeving recent sterk wijzigde m.b.t. woonuitbreidingsgebied en dat 
woonbehoeften in de toekomst tegenover het al dan niet aansnijden van woonuitbreidingsgebieden moeten 
onderzocht en afgewogen worden . Wat timing betreft zegt de schepen dat de nodige voortgang gemaakt zal 
worden, een strak tempo is voorzien. Raadslid Martine De Meester zegt dat er weliswaar voorzien moet 
worden in de prioritaire woonbehoeften (mensen die hier geboren zijn moeten hier kunnen wonen) maar dat 
de gemeente geen woonaanbod moet creëren voor mensen uit andere gemeenten. Het raadslid zegt dat het 
haar inschatting is dat er geen toename in woonbehoefte zal zijn en dat het huidige woonaanbod meer dan 
voldoende is. Ze benadrukt haar wens voor het behoud van de groene long en geeft mee dat haar fractie een 
visietekst zal uitwerken omtrent de toekomst van dit agrarisch gebied. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat 
ze evenmin een 'ruilverkaveling' wenst in dit gebied en dat haar fractie ook ijvert voor het behoud van de 
groene long en ze verwijst naar de nabijheid van het gebied Vloethemveld. Schepen Arnold Naessens 
antwoordt dat er vele van de bestaande woonuitbreidingsgebieden verder van de kernen liggen in groene 
omgeving en open landschap en dat woonuitbreidingsgebieden het best passen in de dorpskernen (visie 
Vlaamse bouwmeester) en dat dit eveneens tot nadenken moet stemmen. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 

 Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- decreet lokaal bestuur artikel 40 en artikel 56 
Aanleiding 
- realiseren van een nabestemming op het perceel van drukkerij Moeyaert 
- stopzetting RUP Zedelgem West 
Procedure 
- CBS 17 december 2019: goedkeuring ontwerp masterplan  
- CBS 31 maart 2020: goedkeuring definitief masterplan 
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- GR 29 april 2020: verdagen goedkeuring masterplan 
- toelichting masterplan aan de fractievoorzitters op 14 mei 2020 
- nog te nemen stappen:  

- goedkeuring definitief masterplan door de gemeenteraad 
- bekendmaken van het masterplan naar de bevolking aan de hand van een openbaar onderzoek 
- voorleggen masterplan aan de provincie, zodat dit masterplan kan gebruikt worden als een 
beleidsinstrument bij vergunningen 

Adviezen 
INTERN 
- eigen dienst: het masterplan is gestart vanuit een duidelijke analyse van de omgeving. De scenario’s zijn 

opgemaakt met grote aandacht voor de inpassing van nieuwe projecten in de omgeving en het 
straatbeeld. Er wordt ook nagedacht over het omzetten van het masterplan in een uitvoeringsplan. 
Aandachtspunten hierbij zijn het opvangen van de parkeerbehoefte volgens de verordening in 
combinatie met het realiseren van kwalitatieve groenzones, en de architecturale uitwerking van de 
volumes. 
Ook een aandachtspunt in het masterplan is de pastoriewoning. Deze woning is opgenomen op de 
inventaris bouwkundig erfgoed en wordt in het erfgoedwaarderingsplan bepaald als categorie 2. Dit wil 
zeggen dat de sloop ongunstig geadviseerd wordt. In het ontwerp masterplan werd een toekomstvisie 
bepaald waar de pastorie gesloopt wordt en de mogelijkheid gegeven wordt om een handelsgelijkvloers 
met parking te voorzien, aangezien dit perceel zeer dicht bij de kern gelegen is. In het definitief 
masterplan is er ook een scenario uitgewerkt met het behoud van de pastorie. 

- advies afdeling omgeving op het ontwerp masterplan: 
- er moet ruimte gevrijwaard worden voor een toegangsweg tot het achterliggend gebied om de 
afwikkeling bij een eventuele aansnijding van het gebied niet te hypothekeren.   
Dit blijft mogelijk in het definitief masterplan. 
- het voorzien van een toegang voor gemotoriseerd verkeer via de Vloethemveldzate is niet 
aanvaardbaar. Het mengen van autoverkeer met deze trage weg is niet aangewezen.   
Er wordt geen toegang meer genomen voor autoverkeer langs de Vloethemveldzate in het definitief 
masterplan. 
- er moet groen doorgetrokken worden tot in het straatbeeld.   
Dit is opgenomen in de tekst in het definitief masterplan.   

EXTERN 
- Raakvlak: ongunstig advies tot sloop: de pastorie is een categorie 2, in goede bouwfysische toestand en 

een groot bouwvolume die toekomstmogelijkheden biedt. Ook in het interieur zitten nog enkele 
waardevolle elementen. 

Motivering 
- het masterplan is ontwikkeld op basis van een goede analyse van de omgeving en met grote aandacht 

voor de omgeving 
- er worden drie zones voorzien, namelijk centrum wonen aan de straatzijde, parkwonen aan de 

achterzijde en een groene open ruimte. Elke zone heeft zijn eigen passend karakter in de omgeving 
- de architecturale uitwerking van de volumes zal belangrijk zijn om de ideeën van het masterplan om te 

zetten in de praktijk 
- de aansnijding van het achterliggend gebied wordt niet gehypothekeerd 
Dossierstukken 
- Masterplan Snellegemsestraat 
Besluit 
Artikel 1.- Het masterplan Snellegemsestraat wordt goedgekeurd. 
 
 
16. AGENDAPUNT INGEDIEND NAMENS FRACTIE SP.A: AANLEG REGENBOOGZEBRAPADEN - 
BESLISSING 
 
Beraadslaging 
Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat het voorstel ook één van de actiepunten is die Zedelgem wil 
bundelen en realiseren. De schepen zegt dat hij het punt in zijn geheel wil behandelen en dat hij het totale 



 

45 

dossier wil voorleggen op een later moment. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt om ook de kern de Leeuw 
mee te nemen alsook vraagt hij de schepen of dit dossier best voorgelegd wordt aan de verkeerscommissie 
en hij verwijst naar andere verkeersdossiers die steeds ook voor advies naar de verkeerscommissie gaan. 
Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat hij dit zal meenemen. Raadslid Martine De Meester zegt dat haar 
fractie het voorstel onderschrijft en ze verwijst naar de motie die de gemeente indertijd ondertekende 
omtrent toelaten van iedere persoon ongeacht afkomst, voorkeuren enz. Raadslid Dominiek Sneppe voegt 
toe dat haar fractie niets tegen het voorstel heeft als het verkeersveilig is. De schepen beklemtoont de 
verkeersveiligheid. Raadslid Sneppe zegt de schepen dat het belangrijk is om ook in sportomgevingen te 
sensibiliseren. Schepen Dirk Verhaeghe zegt dat het onderwerp volle aandacht kan krijgen, er wordt 
hieromtrent dienstoverschrijdend gewerkt en hij verwijst naar het frequent overleg dat diensten vrije tijd en 
sociale dienst houden, op dit overleg wordt dit aspect regelmatig besproken en worden er acties uitgewerkt. 
Raadslid Günther Descheemaecker zegt dat hij tevreden is met alle positieve reacties en dat hij de vinger aan 
de pols zal houden en de belofte van de schepen zal opvolgen. Raadslid Eddy De Wispelaere vraagt de 
schepen welke richting de actiepunten zullen uitgaan. Schepen Dirk Verhaeghe antwoordt dat het gaat bvb. 
om een film in open lucht. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 

Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, 
Katrien 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 in bijzonder het artikel 40 
Aanleiding 
- Zondag 17 mei was De Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie 

afgekort IDAHOT.  
De regenboogvlag wapperde aan het gemeentehuis. Een mooi initiatief die meer dan toegejuicht wordt. 
Het blijft echter maar een beperkte actie van enkele dagen zonder duurzaam karakter. Terwijl er net 
vanuit die gemeenschap nog elke dag wordt gestreden voor hun rechten. 
Er zijn heel wat stimulansen via de Vlaamse overheid om dit in de kijker te plaatsen en toegankelijke 
gemeente te zijn. 

Krediet  
- middelen voor verven en personeelsinzet 
Motivering 
- Om het thema blijvend in de kijker te plaatsen vragen we om een regenboogzebrapad aan te leggen in 

elke deelgemeente.   
Besluit 
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Enig Artikel.- De gemeenteraad beslist om in Zedelgem dorp en haar 3 andere deelgemeenten Loppem, 
Veldegem en Aartrijke nu geen regenboogzebrapaden aan te leggen in elk van de dorpskernen. 
 
 
17. AGENDAPUNT INGEDIEND NAMENS FRACTIE SP.A: AANLEG GROENGEVELS, GROENSLINGERS EN 
STRAATTUINTJES - ONDERZOEK HAALBAARHEID - BESLISSING  
 
Beraadslaging 
Raadslid Martine De Meester zegt dat haar fractie reeds eerder een voorstel en aanzet had gedaan voor een 
reglement en dit ten tijde van de toelichting van het bomenbeleidsplan. Het raadslid voegt toe dat de 
beslissing dringt (juiste timing seizoen). Schepen Arnold Naessens antwoordt dat de vraag niet nieuw is en 
dat het een tijdje is blijven liggen om reden van mindere capaciteit op de dienst milieu. De schepen vervolgt 
dat het reglement af is en binnenkort geagendeerd zal worden. De schepen zegt dat het concept van 
groenslingers niet inpasbaar is in kleinere gemeenten zoals Zedelgem (eerder toepasbaar in steden).  De 
schepen voegt toe dat er ook verder ingezet wordt op volkstuintjes eerder dan op straattuintjes. De schepen 
sluit af en stelt  voor om de vraag tot onderzoek positief te stemmen. Vervolgens kan er in een volgende 
gemeenteraad over het uitgewerkt reglement beslist worden. Raadslid Dominiek Sneppe zegt dat haar 
fractiecollega Pol Denys in 2019 ook al een voorstel aanleverde aan de milieudienst. Raadslid Günther 
Descheemaecker vraagt om als deadline de gemeenteraadszitting van augustus voorop te stellen. Raadslid 
Eddy De Wispelaere verwijst naar een vroeger voorstel van een fractiecollega Laurence  Lambert (28 
november 2013) omtrent bijen en concludeert hierbij dat zijn fractie het voorstel al lange tijd genegen is. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 in bijzonder het artikel 40 
Aanleiding 
- Het is al meer dan eens bewezen dat groen in het straatbeeld en in de tuinen belangrijk zijn om 

verschillende redenen: 
        - De opwarming van de aarde tegengaan 
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       - Verkoeling bieden in de zomer 
        - Fijn stof uit de lucht filteren 
        - Regenwater langer vasthouden 
        - Geluid dempen 
       - Goed voor insecten, bijen, vlinders,… 
       - … 
    Dergelijke initiatieven komen het milieu en de bevolking ten goede om bovenstaande redenen. 
Procedure 
- Onderzoek nodig door de interne diensten. 
Krediet 
- budget nodig voor personeelsinzet en beplanting 
Motivering 
1)      Geveltuintjes 
Door het wegnemen van 1 of meerdere stoeptegels tegen de gevel van je woning en deze vrije ruimte te 
beplanten met (klim)planten, wordt er een klein tuintje aangelegd. De gemeente kan ondersteunen door de 
tegel zelf weg te nemen en de beplanting te voorzien. 
2)      Groenslingers 
Een groenslinger vertrekt vanuit hetzelfde principe. Alleen worden er een overbuur gezocht die hetzelfde wil 
doen en wordt er een kabel gespannen zodat de klimplant over de straat zicht kan vormen tot een echte 
groenslinger. Hier kan de gemeente opnieuw ondersteunen door de nodige tegels weg te nemen, de kabel 
effectief te spannen en de beplanting te voorzien. 
3)      Tijdelijke straattuinen 
Elke dag moet in Vlaanderen onbebouwde, groene ruimte plaats maken voor nieuwe bouwprojecten. Door 
onbebouwde percelen tijdelijk als groene ruimtes te beheren kan ook hier een steentje bijgedragen worden 
aan het verhogen van de biodiversiteit in de stad. De inkleding kan variëren naargelang de periode waarop 
het perceel beschikbaar is 
 
Sp.a Zedelgem vraagt de stemming om het dossier van de geveltuintjes, groenslingers en straattuinen te 
onderzoeken i.s.m. de dienst milieu en openbare werken. Uiteraard zijn we hierin niet de eerste en kunnen 
we jullie gerust enkele reglementen bezorgen van gemeenten waar men hier reeds mee aan de slag is  
  
We stellen voor terug te koppelen op de GR van augustus om bij een positieve evaluatie de gemeenteraad 
goedkeuring te vragen en het college dit te laten bekrachtigen teneinde te kunnen starten in de maand 
oktober als plantmoment 
  
Besluit 
Artikel 1.- De gemeenteraad beslist om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van de groengevels, 
groenslingers en straattuintjes om zo ons klimaat en de natuur te ondersteunen. Om de financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente te onderzoeken en te overwegen. 
Artikel 2.- De gemeenteraad beslist om dit punt te agenderen ten laatste op de gemeenteraad van augustus 
2020 om de resultaten terug te koppelen en een concreet reglement te stemmen met subsidiekader. 
 
 
18. INTERPELLATIE OP VRAAG VAN DE GROENFRACTIE IN VERBAND MET HET ADVIES VAN DE 
GEMEENTE ZEDELGEM VOOR DE BOUW VAN WINDTURBINES 
 
Vanuit de Groenfractie willen we onze verontwaardiging laten blijken voor het feit dat we in de krant moeten 
lezen dat, ik citeer : "Zedelgem wéér de bouw van windturbines op het klaverblad te Loppem tegenhoudt".  
In het kader van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 op de gemeenteraad van februari 
hebben wij vragen en opmerkingen rond wat blijkbaar het standpunt van ons Schepencollege is.  
Vandaag ook kregen we van bezorgde burgers een schrijven waarin ons gevraagd wordt de duurzame 
intenties kenbaar te maken.  
We willen dan ook ruimte voorzien op de gemeenteraad van mei voor een interpellatie vanuit onze 
Groenfractie aangaande dit advies.  
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Schepen Arnold Naessens antwoordt dat gemeenten de handen in elkaar geslaan hebben om een visie, 
kader en draagvlak te creëren voor de inplanting van windmolens en dat in het verleden diverse initiatieven 
zijn ontstaan (bvb. participatie-avonden). De intergemeentelijke werkgroep kreeg begeleiding van de 
provincie en een project werd ingediend om financiële tegemoetkomingen te bekomen voor de 
ondersteuning van de werkgroep. De provincie besliste recent om zelf personeelsmiddelen hiervoor vrij te 
maken. Het voorstel is om te starten met een pilootgemeente (Zedelgem). Dit voorstel dient nog beslist, ook 
door de andere gemeenten. Dan kan de werkgroep aan de slag gaan en een kader en aanpak uitwerken. De 
gemeente Zedelgem zou dan een trekkende rol spelen. Zedelgem wordt gekozen omdat  er geen dossier 
lopende is.  De schepen vervolgt dat de werkgroep ten allen tijde het commercieel gegeven wil weren en hij 
verwijst naar de commerciële aanpak van Aspiravi die haaks staat op waardige burgerparticipatie en die hij 
betreurenswaardig vindt. Raadslid Martine De Meester zegt dat ze het betreurt dat het dossier al jarenlang 
aansleept (17 jaar) en dat het geen zin heeft om dezelfde mensen opnieuw samen te roepen om op zoek te 
gaan naar een betere locatie en om het dossier opnieuw op de lange baan te schuiven. Volgens haar is de 
gekozen locatie de beste locatie.  Raadslid Günther Descheemaecker beaamt dat het klaverblad het minst 
storend is. 
 
 
19. TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE OP VRAAG VAN DE GROENFRACTIE IN VERBAND MET 
BERMBEHEER EN BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE LANDBOUW 
 
Naar aanleiding van de “dag van de bij” 20 mei waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor de bij 
hadden we graag een gesprek geopend rond een ander bermbeheer in Zedelgem. 
Bijen zijn belangrijk voor onze voedselproductie daar ze instaan voor de bestuiving van gewassen. 
Wereldwijd worden  bijen echter bedreigd met uitsterven oa door het veelvuldig gebruik van pesticiden, door 
het wegvallen van diversiteit onder de gewassen en veel monocultuur, door het kort houden van onze 
bermen. 
Vorig jaar vroeg ik reeds naar een ander bermbeheer: later gaan maaien, niet systematisch alles tegelijk 
kortwieken, wachten met maaien tot zaden kunnen uitvallen… 
Er werd beloofd dat men dit zou meenemen naar regio overleg binnen de regio Houtland. 
Intussen is er een bijenproject Kruisbestuivers opgestart en is onze gemeente hiertoe bijgetreden. 
Kan hierover meer uitleg gegeven worden?  Welke stappen werden reeds gezet? Welke garantie kan men 
geven dat men dit jaar anders zal omgaan met onze bermen? 
  
Ik wil deze discussie ook graag koppelen aan een vraag naar het beleid om onze landbouwers bewust te 
maken en te stimuleren anders om te gaan met hun akkerlanden. 
Door de grote droogte die er nu reeds heerst merkt men op veel plaatsen een erosie van de grond.  Door 
anders te gaan inzaaien, rond de akkerlanden een strook bloemenberm te voorzien kan voorkomen worden 
dat grond die verzand wegwaait en duinen vormt langs de straatkant. 
De gemeente kan hierin een rol spelen door een campagne op te starten om onze landbouwers op te roepen 
om hier werk van te maken . Tevens zou de gemeente kunnen ondersteunen door te voorzien in een 
gemeentelijke aankoop van bloemzaden aan goedkope tarief. 
Door de handen samen te slaan kunnen gemeentebestuur en landbouwers elkaar ondersteunen. Het 
inzaaien van bloemenstroken langs de akkers kan winderosie en verlies van kostbare grond tegengaan maar 
vormt tegelijk een goede maatregel ter bescherming van de bijen.  Bloemenranden rond de akkers, samen 
met een ander bermbeheer zorgt voor meer diversiteit in de bermplanten en meer aanwezigheid van 
stuifmeel voor de bijen. 
  
Graag hierover een gesprek. 
  
Ter aanvulling een 2tal bijlagen die dienen ter illustratie bij de interpellatie. 
bijlage 1: foto's van akkervelden in de polders tussen Meetkerke en Stalhille 
bijlage 2: foto's van akkervelden  in Aartrijke 
Beide fotoreeksen zijn deze week genomen. 
Een duidelijker voorbeeld van het verschil in aanpak kan ik niet geven! 
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Bloemenbermen rond de akkers, groene bermen  tegenover kale kortgewiekte bermen en akkers die tot op 
de laatste cm omgeploegd worden. 
 
Schepen Peter Haesaert antwoordt dat dit gegeven niet volledig in handen van de gemeente is (AWV- 
bevoegdheden over bepaalde wegen - planning maaibeurten over verschillende gemeenten). Wat de 
maaibeurten  betreft die de gemeente zelf doet, deze gebeuren aan één kant van de weg, daarnaast is er ook 
een maaidecreet dat gevolgd moet worden. Wat de bloemenranden rond de akkers betreft: dit gebeurt via 
de VLM, voegt schepen Haesaert toe. Raadslid Krista Vander Meulen zegt dat de impact van bijen op het 
ecosysteem zeer belangrijk is. Op de vraag naar later maaien antwoordt het raadslid dat dit problematisch 
zou zijn voor de landbouw (de teelt dient zoveel als mogelijk gevrijwaard worden van onkruid anders zijn de 
gevolgen vrij dramatisch). Daarnaast wijst het raadslid op de sturing en uitvoering van de VLM wat inzaaien 
van akkers betreft bvb. (bedrijfsplanners van VLM bepalen dit), de situatie moet ook telkens bekeken 
worden, in de polders is er bvb. meer akkerbeheer. Wat bloemen inzaaien betreft vindt het raadslid het een 
optie om dit in middengeleiders te doen of kernen van grasvelden, aan de bevolking kan voorgesteld worden 
om een tuin in te zaaien. Raadslid Vander Meulen vraagt vooral om landbouwers niet te verplichten, gelet op 
de zeer vele reglementeringen en de lasten die er zijn en dat er beter collectief ingezet wordt op maatregelen 
eerder dan naar één groep (de landbouw) te wijzen.  Raadslid Martine De Meester zegt dat ze de 
verplichtingen van de landbouw erkent en dat ze zich vooral zorgen maakt om de landbouw en naar 
oplossingen wil zoeken. Haar inziens moet te vroeg maaien voorkomen worden en dient het maaidecreet 
gerespecteerd. Raadslid Krista Vander Meulen zegt dat er in een bepaald gebied inderdaad te vroeg gemaaid 
werd, en voegt toe dat dit gebeurde door de provincie en niet door de gemeente. Het raadslid sluit af dat het 
niet enkel de landbouw is die deze problematiek moet aanpakken waarop raadslid De Meester antwoordt 
dat haar fractie oplossingen verwacht van de gemeenschap en van de bestuursleden (voortrekkersrol), ze wil 
de verantwoordelijkheid en de opdracht geenszins toewijzen aan de landbouw alleen. 
 
 
20. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
20.1. Vraag van raadslid Pol Denys in verband met Ockerhout 
 
Covid-19 heeft er anders over beslist, maar de inhuldiging van het Ockerhout ging niet door. Jammer, want 
er is een mooi en waardevol stukje natuur gecreëerd, bijna 6ha bos, een natuurverbinding tussen 
Vloethemveld en de kasteelbossen en een rustplaats voor de recreanten aan een mooie poel. 
  
Maar door de aanhoudende droogte is die 'jonge' vijver, die reeds bruiste van nieuw leven, oa. juvenielen van 
kikkers en salamanders, volkomen droog komen te staan. Met desastreuze gevolgen voor het amfibieën 
bestand. 
1ste. vraag is waarom werd een deel van de vijver niet tot op grondwater diepte gegraven? Er zijn in de 
omgeving nochtans meetpunten genoeg om die diepte vast te stellen, zodat zelfs bij extreme droogte er toch 
steeds water in de vijver zou staan. Die gegevens zijn bekend bij de 'Databank Ondergrond Vlaanderen'. 
2. Zal de gemeente stappen ondernemen om de vijver alsnog uit te diepen om alzo de natuur een handje te 
helpen? 
 
Schepen Arnold Naessens zegt dat dit niet bedoeld is als poel, het gaat hier om een 'draszone' die zoals nu 
het geval is in lange droogteperiodes droog komt te staan; de natuur zal zich natuurlijk herstellen, het is niet 
de bedoeling om een natuurlijk proces te storen, vandaar dat de gemeente daar ook geen poel zal 
aanleggen. De schepen duidt verder dat het grondwater 4.5 meter diep is en dat dit gebied niet geschikt is als 
poel. Raadslid Pol Denys wijst op 1.5 meter diepte en stelt zich vragen waarom dit niet kan, zeker in tijden 
waar er oplossingen gezocht worden bvb. op vlak van buffering. 
 
 
21. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
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Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
In uitvoering van artikelen 32, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement voor de Gemeenteraad, vastgesteld in zitting van 18 april 2013 en latere wijzigingen 
werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering ter beschikking gesteld van de gemeenteraadsleden. Elk gemeenteraadslid heeft het recht 
tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als 
die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als 
er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als 
goedgekeurd beschouwd.  
 
 
22. SECRETARIAAT - GEMEENTELIJKE HOLDING NV IN VEREFFENING - ALGEMENE VERGADERING 
VAN 24 JUNI 2020 – AANDUIDEN VERTEGENWOORDIGER EN GOEDKEUREN AGENDA 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
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Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:  
Wettelijk kader 
- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- uitnodiging van 20 mei 2020 tot de algemene vergadering van de Gemeentelijke holding in vereffening 

op woensdag 24 juni 2020 via videoconferentie 
Procedure 
- besluit gemeenteraad 28 februari 2019 waarbij Ann Devriendt, schepen, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Geert Verhegge, raadslid, als plaatsvervanger 
Motivering 
- de gemeente is deelgenoot van de intercommunale gemeentelijke holding in vereffening 
- de agenda van de algemene vergadering van gemeentelijke holding in vereffening wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad zodat de vertegenwoordiger van de gemeente het 
standpunt en/of eventuele opmerkingen van de gemeente kan overmaken en zijn stemgedrag kan 
bepalen 

Dossierstukken 
- schrijven van gemeentelijke holding in vereffening d.d. 20 mei 2020 + bijhorende documenten 
- uittreksel gemeenteraad 28 februari 2019 aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
Besluit 
Artikel 1.- De agendapunten van de algemene vergadering gemeentelijke holding in vereffening op 
woensdag 24 juni 2020 worden goedgekeurd: 
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019 - 31.12.2019 door de vereffenaars 
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 
inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon 
worden afgesloten 
4. Bespreking van het verlag van de commissaris over de jaarrekening over de periode van 01.01.2019 tot en 
met 31.12.2019 
5. Vraagstelling 
Artikel 2.- Mevrouw Ann Devriendt, schepen, wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van gemeentelijke holding in vereffening op woensdag 24 juni 2020 of op een latere 
datum met dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. Geert Verhegge, raadslid, is haar 
plaatsvervanger. 
Artikel 3.- De gemeenteraad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de 
gemeente zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten. 
 
De zitting wordt gesloten. 
 

GOEDGEKEURD 
Sabine Vermeire  
Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 
Voorzitter 

 


